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Havekunst.

Et lille, næsten ubeskrevet Blad i Tidens Bog, betegner Havekunstens Ud¬
vikling her i Norden.

I de store Kulturstater i Vesten og Syden har Tidens Strømninger altid paa¬
virket Havekunsten stærkt og denne har trolig fulgt andre sidestillede Kunstarter,
som Bygnings-, Maler- og Billedhuggerkunst, i godt og ondt.

Her i Norden derimod, har Havekunstens mere eller mindre lysende Kometer
paa Udviklingsfirmamentet kun lige naaet at give svage Lysblink, og medens Haverne
i alle andre Lande har vekslet i alle mulige Stilarter, har vi her indtil de senere
Tider ikke haft nogen selvstændig Opfattelse af Havekunst i Ordets bygningsmæssige
Betydning. Her er vel fra gammel Tid undertiden skabt monumental Skønhed i
vore Parker, hvoraf Sporene lindes, men dette er dog altid præget mere af en lykke¬
lig Tilfældighed, eller fremmed Kunstnerhaand, end af virkelig Tradition og Stil.

De senere Tiders større Samkvem med Udlandet, og den Strøm af Havelittera¬
tur og Billedstof fra de store Lande, som jævnt og stadigt glider ind over vore nor¬
diske Grænser, har imidlertid nu begyndt at sætte Spor, og Interessen for HaVekunst
synes i Øjeblikket at være stor — desværre langt langt større, end Forstaaelsen af
denne skønne Kunstarts indre Liv' og Væsen. Dette er jo ikke noget ukendt Fæno¬
men indenfor andre Kunstarter, men hvad der syndes -i vore Haver, paa Grund af
for stor Interesse og for lidt Forstaaelse, er alligevel uhørt; thi at anlægge Haver,
er nu en Leg alle vil være med i og faa Mennesker synes at kende deres Begræns¬
ning, naar det gælder Fremstilling af Haver.

Det er navnlig den engelske Havelitteratur, der er gaaet ubefæstede Sjæle til
Hovedet og det ser undertiden ud, som om Sagen helt skulde drukne i Amatørmæs-
sighed og anden Halvhed, thi dette breder sig paa Omraadet, som Ukrudt i en
Sædemark.

Under disse Forhold er det, vi haaber, at vort lille Tidsskrift, som hermed
for første Gang fremtræder for Offentligheden, maa blive et virksomt Led i Kampen
mod Ukrudtets altfor frodige Vækst og efterhaanden være med til, at bringe lidt
renere Linier i Sagen.

Havekunst udgives for Norden og vil i Skrift og Billeder søge at give det bedst
mulige Udtryk for Havekunstens Standpunkt i de fire nordiske Lande, og det er vort
Haab, at kunne give Bladet en virkelig nordisk Farve og Karakter. At svenske og
norske Artikler optages i Originalsproget er en Selvfølge.

Bladet er vel særlig tænkt, at skulde være et Samtalemiddel for Fagets Udøvere
i Almindelighed, men samtidig haaber man dog, at dette maa finde Vej ud til en
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større Kreds af Lægfolk, for at give Interesserede blandt disse den bedst mulige Lej¬
lighed til at lære saa meget som muligt af den vanskelige Ting, som Bedømmelsen
af en Haveplan er. At sidstnævnte to Ting ikke er noget uvæsentligt Punkt i Haue-
kunst's mangeartede Opgaver, ønsker vi især at betone; thi det er givet, at skal vore
Haver, som vi ønsker og liaaber det, mere og mere blive præget af kunstnerisk Liv
og Aand og støttes i disse Bestræbelser, saa maa den sunde kritiske Sans og For-
staaelse af Sagen vækkes hos Publikum — ikke mindst naturligvis, hos de af Publi¬
kum, der skal være Havearkitektens Bygherrer.

Foruden Haveplaner og Artikler om disse, tænker man ogsaa her i Tidsskriftet,
Tid efter anden, at behandle saadanne Emner, der kan have Betydning for Have¬
kunsten i Almindelighed; bl. a. Anvendelse af Skulptur og Bygningskunst i vore
Haver. Det er derfor ogsaa vort Haab, at Bladet maa finde Støtte hos saavel Billed¬
huggere som Arkitekter og andre, der arbejder med den Slags dekorative Frilufts-
kunst, der tjener vort specielle Formaal.

Baade Billedhugger- og Bygningskunst har hidtil kun i ringe Udstrækning væ¬
ret anvendt i vore Haver — ganske vist har man i de senere Aar, især i mindre
Villahaver, ikke sparet paa »Arkitektur«, i Form af »Pergolaer«, »Lysthuse« og hvad
alt det Pindeværk nu hedder — men jeg tænker navnlig paa den Kunst, der ved et
herligt Sammenspil stemte saavel Benaissancens som Bokokotidens Haver til en

skøn Symfoni.
Vi kan vel aldrig vente en saadan Pragtudfoldelse af Skulptur og Arkitektur,

som den i Datidens Haver og vi ønsker den heller ikke, thi vor Tid har andre
Strenge paa sin Lyre, end hin. Men Skønhedsfølelse og Kravet om den simple,
enkle Skønhedsudfoldelse i vor Havekunst maa vækkes; thi hvad er Bygningens in¬
dre Bum som Ramme om Skulptur imod Havens levende Løvmure, og er ikke Ar¬
kitekturen ensom og upaaklædt — det være sig Slot, Villa eller Landhus — uden
Havens lune, lette, farverige Iklædning.

Billedhuggeren maa lære at udtrykke sig i Havekunstens blide Aand — ikke
haard, ikke grov og fremfor alt ikke med den sygelige Ængstelse for ikke at blive
set, som altfor ofte kendetegner vor Nutids Friluftsskulptur. Alle tre, Billedhugger,
Arkitekt og Havearkitekt maa lære at digte sammen; slibe lidt af her og lægge lidt
til der, alt i Følelsen af Opgavens Fælleshed. Frem for alt maa den plebske Tro,
der endnu behersker de tre Skabere, at hver især tror sig at være saa langt den
største i Kunstens Bige, aflægges, thi uden at dette sker, skabes der ingen Symfoni,
uden dette bliver tværtimod alt i Opgaven til en skærende Disharmoni.

»Havekunst's« Opgaver er, som sagt, mange; først og fremmest dog at samle og
sætte paa Plads alt det i Ydelsen og Nydelsen af Havekunsten, som nu staar i Split¬
telsens og Spredthedens Tegn, og staar end Opgavernes Størrelse i et underligt om¬
vendt Forhold til Bladets nuværende Omfang og Indhold, saa ved vi, at enhver Ting
fødes for at vokse, og er Betingelserne for Vækst tilstede, saa bliver denne sund
— og Betingelserne tror vi paa.

Lindevangen, Januar 1920.
I. P. Andersen.
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En villatrådgård i Stockholms omgifning
anlagd af Trådgårdsarkitekt Ester Claesson.

Den villaanlåggning det hår år fråga om anlades fordelaktigt nog samtidigt
med att byggnaden uppfordes, hvilket betydligt underlåttade det ganska vidlyftiga
terrassarbetet, som blef nodvåndigt i den sluttande terrången. Tomten år ca. 6000

7s>J0C0Ce!?Sr&Sff2l<?st!?J8 2). W oCJ25J>'/2<pO-&XGP'7M-

kvm. och ligger fordelaktigt med fri och vacker utsikt invid »Stora Segelleden.«
Byggnaden har placerats i nordvåstra hornet af tomten, så att den oppna soder-
sluttningen fornt åkerland, fått helt utnyttjas till trådgård. Dåremot har ostra
delen, som år trådbevuxen helt och hållet, bevarats som naturpark och på samma
gång fått utgora låskydd mot kalla ostliga vindar.

Norr om byggnaden år inkorsporten och på denna sida plats beråknad endast
for en våndplan. Ostra sidan upptages af en koksgård omgifven af mur och ne-
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danför den en liten blomsterterrass. På västra sidan mellan byggnad och tomt¬
gräns är området för terrängens skull uppdelat i tre afsatser, den öfversta afslutas
med en pergola. Mot väster äro terrasserna begränsade af murar. Hela det öfriga
området är inhägnadt af en granhäck.

Söder ut ligger som förut nämnts den egentliga trädgården, som anlagts i
terrasser hvarvid den starka sluttningen på bästa sätt utnyttjats. Terrasserna äro
lagda af sprängsten och jordstenar hämtade från tomten. Terrasstrapporna äro af
samma sorts sten lagd i cement.

1 H. \
T-V"

r

fy

På den öfversta terrassen närmast byggnaden äro jordlister upptagna för plan¬
tering af rosor och clematis, som här komma att trifvas bra mot söderväggen. På östra
och västra sidorna äro planterade persiska syrener och mot söder mellan de båda
trapporna som föra till nästa terrass är en rosenhäck på gräsmatta. Det öfriga är
grusplan. Terrassmuren höjer sig 50 cm. och på insidan är på vissa afstånd plan¬
terad kaprifolium för att täcka krönet. Den motsatta sidan af muren, som har
en höjd af ca. 2 m öfver det andra terrassplanet, är utnyttjad för uppdragandet
af frukträd i spalje. Denna andra terrass, som är lagd i svag lutning mot söder,
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är uteslutande planterad med högstammiga fruktträd i gräsmatta. Den afslutas
med en mur utan krön och en liöjd af 1 meter ofvan tredje terrassplanet.

Denna tredje terrass är smalare än de båda öfriga och utgör den egentliga
prydnadsträdgården. Mot murarne såväl i norr som söder äro breda perenna ra¬
batter, mellan dessa är en gräsmatta med en damm nedsänkt i midten och omgifven
af fyra körsbärsträd. Mot öster och väster begränsas terrassen af låga Rosa rugosa-
häckar, bakom hvilka marken är docerad och planterad med bärbuskar. Nedan¬
för den lilla låga muren mot söder äro hallon planterade. För öfrigl är hela del
nedersta partiet, som fåll bibehålla sin svaga sluttning, utnyltjat till odling af
jordgubbar och diverse köksväxter.

Rundt omkring hela anläggningen, längs med den 1,5 m breda hufvudvägen,
stå högstammiga fruktträd. Hela den östra delen af tomten har som förut nämnts
i del slora hela bibehållits orörd med undantag af gallring af mindervärdiga träd
och buskar. En smal skogsstig har upptagits rundt öfre delen af området och i
förlängningen af den andra terrassen ha jordstenar upplagts som stöd i den skarpa
sluttningen. Här äro inplanterade en del låga blommande buskar samt olika slag
af bärgväxter. På sluttningen nedanför ha en del lökväxter och andra vårblommor
inplanterats i gräsmattan.

En Omlægning af en ældre dansk
Strandvejshave.

»Rydhave« er en ældre Strandvejs-Ejendom, beliggende mellem Charlotten¬
lund og Klampenborg. Hosstaaende Opmactling af Ejendommen viser en land¬
skabelig Have af den sædvanlige ideforladte Type fra 80erne og 90erne i forrige
Aarbundrede. Man ser det store Areal sønderlemmet af Gange, der efter hin
Tids primitive Opfattelse af Havekunsten mere anlagdes for at frembringe Plæne-
foriner end for at opfylde sit egentlige Formaal: at føre den spadserende rundt i
Haven paa en nogenlunde praktisk Maade. Yderligere er Plænerne ituslaaet af
Busketter og Bede, Drivhuse og Køkkenhave ligger spredt ganske tilfældigt og
kun Gangforbindelserne omkring Huset bærer Præg af Fornuft, men de er ogsaa
indlagte ved en mindre Regulering i 1915.

I 1918 tilkøbtes »Friheden« og »Bakkehuset« med tilhørende gamle, tilgroede
Haver. Bygningen udvidedes og der skabtes Muligheder for en god Have, speci¬
elt da der tillige blev tilkøbt et Gartneri i umiddelbar Nærhed af de øvrige
Haver, men dog adskilt herfra ved en bebygget Villaparcel. Derved opnaaede
jeg at kunne borteliminere fra den egentlige Opgave saavel Gartnerbolig som
Driveri- og Køkkenhave.

Indkørslen fra Nord blev nedlagt paa Grund af Vejens stærke Stigning, og
ved kun at bevare den sydlige Indkørsel undgik man, at Haven blev gennem-
skaaren af en Automobilvej. Indkørslen er desværre ikke udpræget festlig, men
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af to Onder: en sønderlemmet Have og en mindre heldig Indkørsel, har man
valgt det sidste, tilmed da man alligevel, formedelst de vanskelige Terrænforhold,
var tvungen til at køre op foran Bygningens vestre Facade — den der burde
være og er Havefacaden. Ikke mindst dette lidet heldige Forhold har vanskelig¬
gjort Opgaven.

Som Modvægt mod den nødvendige — men i Planen noget voldsomt vir¬
kende — grusede Plads stiller sig dels det store Bygningskompleks dels den meget
store Plæne, som jeg har givet en konkav Form med svag Stigning bort fra Byg¬
ningen. hvorved den synes endnu større. For yderligere at svække Gaards-
pladsens Virkning har jeg forsænket Pladsen, hvilket har haft til Følge, at den,
set fra Bygningen, aldeles ikke virker uheldigt og ingenlunde skyder Haven bort

: 222*

fra Bygningen. Jeg har i Virkeligheden over Forventning opnaaet, hvad jeg til¬
stræbte: at faa Plænens store ubrudte Flade, der giver et umiddelbart Indtryk
af Havens Størrelse, til at virke straks, man træder ud af den vestlige Dør. De
paa Plænen viste fritstaaende Træer, ældre Parktræer og gamle maleriske Frugt¬
træer, kaster deres oplivende Skygger udover Fladen samtidig med, at de giver
Billedet Dybde. Medens de fleste Træer paa Plænen er bevarede fra det gamle
Anlæg, er til Gengæld alle Buske fjærnede, thi intet spærrer det frie Udsyn og
fordærver Bumvirkningen mere end disse. Kun i Havens Ydergrænse og hvor
Dækning andetsteds er nødvendig er der anvendt Buske.

En stor Flade er en særlig Nødvendighed i en Have som denne, der be¬
herskes af en noget voldsomt virkende Bygning, men nøjes man med Fladen,
bliver Haven for let overskuelig og ikke tilstrækkelig mangfoldig. Man inaa paa sin
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Vandring rundt i Haven træffe Partier, der ikke kan ses fra alle Dele af Haven,
man maa oplive Haven med Detailler og især med Blomster, der maa skabes
smaa, intime Siddepladser, hvor der er noget særligt at se.' Rosenhaven er saa-
ledes indrettet i et hyggeligt og solrigt Hjørne, fjærnet fra Bygningen, men dog
ikke tilfældigt indlagt; den er bundet til Grænserne, til Løvgangen og til den
store Hovedgang fra Bygningens Fremspring — og saaledes arkitektonisk motive¬
ret og dog tilpas afsides for at virke hyggelig. Under store Forhold som her,

Plan af Parken ved Rydhave af Havearkitekt Birger Errboe.
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vilde en Rosenhave med sine ret smaa Inddelinger virke dukkeagtig oppe foran
Bygningen og ved en saadan Beliggenhed vilde man fjærne Græsfladen endnu
længere fra Huset og Virkningen vilde blive højst uheldig.

For at understrege at Rosenhaven kun er en Detaille i Haven — omend en

vigtig Detaille — der kun skal virke paa nært Hold har jeg delvis forsænket
den. For yderligere at skjule Rosenrisene for den, der betragter Haven fra Byg¬
ningen, er Rosenhaven indrammet af en 70 cm høj Buxbomhæk, der staar i Ni¬
veau med Græsplænen noget bag den Støttemur af Nexø-Sandsten, der begrænser
det forsænkede Parti.



»Rydhave« af Havearkitekt Birger Errboe. Fot. I. Danielsen.
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»Rydhaoe« af Havearkitekt Birger Errboe. Fot. i. Danielsen.

I Rosenhavens Midte bliver til Foraaret anbragt en forgyldt Figur, stor nok
til at virke paa langt Sigt, men dog ikke større end at den kan harmonere med
Hosenhavens Inddeling. Kun Figuren, ikke Rosenhaven skal virke paa Afstand.

Partiet øst for Hovedbygningen, ned mod den stærkt trafikerede Strandvej, er
nærmest at betragte som en Forhave. Tidligere laa Bygningens nederste Del
skjult bag en Bakkeknold; Huset blev — set fra Vejen — ligesom skaaret over.
Bakken er nu afgravet og som Støttemur for Terrainet nærmest Bygningen er
opført en Mur af gamle Sandsten, der endnu ser lidt afstikkende ud til Byg¬
ningens røde Mure og først vil opnaa den tilstræbte Virkning, naar det mægtige
Bygningskompleks i Løbet af nogle Aar er tilvævet af grønt. Afgravningen burde
— set fra Strandvejen — have været endnu større, men en gammel Eg — Havens
eneste — maatte da falde og jeg fandt det rigtigst, at bevare den. Set inde fra
Haven er der intet uheldigt i den konvekse Jordform.

Det nord for Bygningen viste Bassinanlæg udfor Vinterhaven er endnu ikke
udført, da den stadig herskende Bolignød som bekendt har hidført Lovbestem¬
melser, der forbyder at nedrive Beboelseshuse. »Bakkehuset« kan derfor ikke
nedrives foreløbig. Den nordvendte Terrasse ved Vinterhaven er jo ikke ideel,
da vi — desværre — lever i et solfattigt Land, men den er bedre end ingen
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»Rydhave« af Havearkitekt Birger Errboe. ' Fot- 1 Danielsen.

Terrasse. Desværre er Bygningen jo efterhaanden som der er tilkøbt flere Ejen¬domme kommen til at ligge rent galt paa Grunden. Selv om den, hvad Udsigten
over Sundet angaar, har den rette Beliggenhed, havde det for Havens Skyld væretbedst at nedrive hele Komplekset og give det en anden Form og Beliggenhed.Men det var netop den strængt bundne Opgave, saaledes som den saa ofte viser
sig for os i det virkelige Liv, jeg har ønsket at fremvise. Den nordvendte Ter¬
rasse kan jo ogsaa have sin Charme i den varmeste Tid og i hvert Fald gjaldtdet for mig at knytte et regelmæssigt fast Anlæg til den projekterede rolige,
orangerilignende Vinterhave. Det var egentlig det eneste Sted i Haven, jeg kunde
tumle mig nogenlunde frit — mod Syd en brutal Grænse, mod Vest Opkørsel og
Gaardsplads, mod Øst- det stærkt skraanende Terrain. Kun mod Nord formaaede
jeg at forme et Anlæg, der i intim Berøring med Bygningen dannede et Over-
gangsled til den store Have, Parken, og samtidig var en baade oplivende og be<-
roligende Detaille.

Birger Errboe.

Hytte ved Salten Langsø.
Af Arkitekt Sven Risom.

Langs Nordsiden af Salten Langsø — een af de sydligste Himmelbjergsøer —
strækker sig et vildsomt Bakkedrag, afvekslende lav gammel Skov og Mark.

Det bakkede Terræn, meget vanskeligt at befare, har, ogsaa paa Grund af
Jordernes Sandethed altid ligget ret uopdyrket hen. Det er derfor meget spar¬
somt forsynet med Veje, Bebyggelse og Mennesker; men til Gengæld et herligt
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Jagt- og Fisketerræn, hvor Tjur ikke mangler og Hejrer yngle i de vildsomme
Vaser langs Søen.

Kun et Par Landliggere og nogle Malere kender rigtig Egnen og kommer
tilbage hvert Aar.

Har man imidlertid overvundet Vanskelighederne ved Adgangen til Terrænet,
lønnes ens Umage med en enestaaende, overraskende, milevid Udsigt fra de mellem
300—400 Fod høje Bakker, mod Syd ned over Salten Langsøs sivbevoksede Bugter
og Øer, mod Øst Søens Udløb i Moss Sø, ved det gamle historiske Ry-Kloster og
mod Vest ned over den alvorlige Tem-Dal, kvor Solen forgylder de mørke Brun-
kulsbanker. Paa den anden Side skimtes talrige Kirketaarne: i Voer Ladegaard,
Sønder Vissing, Vinding o. m. fl. samt Gaardene Løndal og Addit, der ogsaa ejer
store Strækninger langs Søens Nordside.

Paa en udsøgt Plet over det nordvestlige Hjørne af Søen lod Ejeren af
Løndal, Herr Konferentsraad Jørgensen, i 1908 ved Undertegnede, opføre den paa
hosstaaende Billeder gengivne Hytte, der skulde tjene som Maal for Halv-Dags-
Udflugter, Ly paa Jagtture og Fisketure etc.

Denne skulde kun rumme een Stue med en Pejs, hvori der kunde anbringes
en Svingkedel til at koge Vand paa, og iøvrigt kun have et Bord og et Vraaskab.

Hytten selv er bygget som en norsk Tømmerstue paa Kampestenssokkel, af
Gaardens Tømrer og Tømmer fra egen Skov. Langs Sydsiden af Huset løber en
Fritrappe af Harle Klinker.

Paa Kysten nedenfor det Sted, hvor Huset er opført, findes en Anløbsplads
for Baade.

Sven Risom.

Foreningsmeddelelser.
Hovedbestyrelsen havde Tirsdag den 20. Januar indbudt Anlægsgartnere fra

forskellige Dele af Jylland til et Møde i Aarhus for at drøfte Muligheden af at
oprette jydske Krese under Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening.

Formanden Hr. I. P. Andersen og Næstformanden Hr. H. Michael Larsen, re¬
præsenterede Foreningen. Mødet, der afholdtes i Haandværkerforeningens Lokale,
var i Betragtning af den ringe Agitation der var udfoldet forud for dette, godt
besøgt af Kollegaer saavel fra Aarhus som fra det nordlige og sydlige Jylland.

Formanden indledede Mødet med en Redegørelse for Dansk Anlægsgartner-
og Havearkitektforenings Formaal og Virksomhed, og redegjorde i korte Træk for
Foreningens Vækst i de forløbne Aar, og anbefalede almindelig Tilslutning til
Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening.

Næstformanden gennemgik Prisvedtægtens forskellige Afsnit og talte varmt
om den nyttige lille Bog der var saa værdifuld for Medlemmerne. Der udspandt
sig en livlig Diskussion for og imod at indmelde sig i Dansk Anlægsgartner- og
Havearkitektforening; Stemningen gik dog efterhaanden mere og mere i Retning
af at indmelde sig.

Mødet resulterede i, at der nedsattes et Udvalg til Dannelse af en Kres i
Aarhus der foreløbig skulde optage Kollegaer i det nordlige og vestlige Jylland,
medens Kolding eventuelt skulde være Sæde for en sydiydsk Kres.

I. P. A.



C. Fogtmanns Planteskole.

Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden''
Direktør: Stenhuggermester L. M V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-
brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

-I
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L. & N. Andersens
Maskinsnedkeri.
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Guldborgvej 22. København F.
„ . ,, I Central 1316.TeWon; i Godtli. 1147 y.

Alt Snedkerarbejde udføres.
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Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel
Hauserplads 14.

Telefon 632.

Røsters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.

Køsters Staudebog a 2 Kr.
Plantekatalog for Have- og Skovbrug

å VI2 Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet til Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

Charles Petersen.
Roskilde.

„Patentspaden"
uundværlig tidssparende

Nutidsværktøj.

# A/s. V. FIEDLER. *

Fletværks-Indhegninger,
Tennisbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. Tif. 2790.



Havebrugshøjskolen
„VILVORDE".

s
tort Udvalg i Frugttræer,
tauder, Roser og
tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlund. TIf. Ordrup 371-372.

Carl V. Langes
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.

Svend Lassen,
Frøavl & Frøhandel,

en gros, en .detail.
Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— Forlang Kataloger. —

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

Tuborgvej 71. Telefon ■'{ Helrup 523.
„ 2181.

Stenløse Kalkbrud.
Leverer Fintpulverlseret Gødnings-
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, for¬
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver.

Kontor: Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. Telefon: Byen 2362 x.

Sagferer
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. København B.
Telefoner:

Byen 52,00 - Central 35,50 • Central 11,589.

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og
Hauearkitektforening.

Strebels origin. Modstremskedler
samt Strebels Rovakedler.

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

Lund &Lawerentz.
Pilestræde 32. København K.

Telefon: 6185. Telegr.-Adr.: Lawerentz.



| Brostrøms
j Planteskole, j

Alle Planteskoleartikler
til

Park- og Haveanlæg.
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! Langresø Plantagre.
I Tit. Tikøb 19. N. W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler:
Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „

Bregner og Frilandsorchideer „ „

Erica, Rhododendron m. m „ „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)
j gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. ialt 15 Kr. pr. Sæt -f Porto.Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer.

Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

[Gartnernes Redskabsforsyning.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Land brugsredskaber.
| Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan-i der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,
■ Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
j Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,
| Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet: Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

fviATHIESEN*
I PLANTESKOLE
I-KORSØR

! Frugttræer'RUJLft Frugtbuske!
Sirbuske • Sirtræer • Allétræer,

garanteret fejlfri Vare.
1 tiitrukken paa aaben Mark uden LæJ

Thor Møller. — Peder Hvitfeldtsstræde 17.
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D. T. Poulsens Planteskole.
Hovedforretning:

Roskildevej 70. # København, Valby.
— Telefon: Valby 100. —

Filial: „KELLERIS" pr. Kvistgaard.
Telefon Kvistgaard 27.

Prisliste tilsendes paa Forlangende.

Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales.
Tilbud sendes paa Forlangende.

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(Grundlagt 1879.)

Havnegade 39. Telefon: Central 888. Kjøbenhavn K.

C. M. Petersen & Søn,
Have-, Mark- og Skovhegn,

saavel af Jerntraad som af smedet Jern. Elegante billige
Laager, Porte, Balkongelændere, Løvgange, Espalier,
og Tennisbaner.

Leverandører til Stat og Kommune.
Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og

Errboe m. fl.

ifiiLiz: Johan Riis Planteskole.
Indehaver Oskar Bang.

Etableret 1896. NYKØBING M. Tegram-Adresse „OBAN".

Alle Artikler til:

Park, Have, Kirkegaard, Hegn & Læ i Is? Kvalitet.
Extra Frugttræer og Buske. Udsøgt Rosen- og Sirbuske¬
sortiments. Flotte Allétrær. Stauder. Coniferae.

Tegnet af Ackitekt Jens Jørgensen.

Katalog franco.



Adolph Chr. Madsen.
Anlægsgartner.

Strandvej 110 D. Tlf. Helr. 276 x.

Haver og Parkanlæg
udføres overalt.

Forlang Tilbud.

Buksbomplanter og
Buksbomstiklinger

tilbydes til straks og senere Levering.
Planter 20 Kr. pr. 1000. Stiklinger 5 Kr.
pr. 1000 Stk., bundtet med 100 Stk. i hvert
Bundt. Meget store Ordre kan expederes.

I Gartner LAVE,
"Tlf Qlraarnn !\1 Tplprtr -A<lr • x*T.nnøtt S• Tlf. Skaarup 54. Telegr.-Adr.: »Lave«. s

: Svendborg.

Ledig.
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Fremtidens Indhegning.
*/s. P. Hansen.

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Planke-
værksstolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Ufor¬
gængelige. Fordrer ingen Maling og koster dog ikke mere end
Træ. Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Instutioner

= saml Landets største Virksomheder. =

Nordre Fasanvej 19. * København. * Tlf. 10,422.

TIEKNISKE f"-ngfoldiggoresn ( efter enhver Metode)
CuNINGER bedst og hurtigst hos
utein. &Koch

V Farvergade &VTe If.wio-røo



Otto Plantener.
■ ■

▼ T

VARMEANLÆG
OG

VANDINGSANLÆG.
#

Hellerupvej 13.
Tlf. Helr. 2050. Privat Helr. 974.

Forlang Tilbud.

Specialforretning" "

Havebrugs- og
Gartnerartikler.

AS. Chr. Steiner.

Rømersgade 5.
Grøntorvet. Telefon 5934.

Stort Lrger og Udvalg i
• Messing- og Kobbersprøjter -

i alle Størrelser.

Specialitet:
Drivhusbygning.

Kedel- og Røranlæg.

Hørsholm Planteskole.
i JENS BORNØ. s
i •

Specialitet:
: :

I Naaletræer og stedsegrønne Planter, jTelefon:

Horsham j Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park.
_ Telefon:
• Hørsholm

j - 118. -

i

C.TH.ROM
HAVEREDSKABER

Haveskulptur
og alle Salgs Stenhuggerarbejder leveres
fra vore Værksteder. Mekanisk Stenhug-
geri. Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monu¬
menter, Billedhuggerarbejder etc.

James Maag. Thorald Muller. £. Krog.
Kontor: Niels Juelsgade 8. Tlf. Central 707.

^PLANTESKOLE.^

V. VOIGT,
Havearkitekt. Anlægsgartner.

„Lille Ordruphøj".
Pilealle 17. Ordrup.

Tlf. Ordrup 87 & 497.

MARMORGRUS
til Haveanlæg.

#

Soluhre. Haveskulptur.
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning.
Pavillonen Østbanegaarden.

Telefon Øbro 5165.
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Have H. S. i Middelfart.

Grunden var uden Trævækst. Mod Nord begrænses den af den gamle Kasta¬
niealle, der fører til Hindsgavl, og fra den vestlige højere liggende Del er der en
smuk Udsigt over aabne Marker ned til Fænøsund, og her skulde Huset ligge.

oO°o°o°o °o oGcOO0000i
Il ir^nboOoCoooocOcO1J '"*T0°G°0°Oc0000!
i G0000°0000OOi
|1 11 IpoooOooooooq

Ejeren ønskede Planen indrettet saaledes, at den langs Teglgaardsvejen liggende
Del i givet Tilfælde kunde bortsælges uden at ødelægge den øvrige Del af Haven.
Desuden skulde en betydelig Del af Haven anvendes til Frugtavl.

Med disse Hensyn for Øje tegnedes en foreløbig Plan, der viste Husets Belig¬
genhed og den blivende Haves Hovedlinier. Med denne Plan som Grundlag blev
dernæst Huset tegnet, hvorefter Haveplanens Detailler blev udarbejdede. Ved denne
Fremgangsmaade blev Bygnings- og Havearkitekt fra første Færd henvist til gen¬
sidig Hensyntagen, — sikkert til Gavn for Helheden.

Huset, der først senere skal opføres, minder i Stil om Ejerens nuværende
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'P. Wad: »Løvsalen set fra Dagligstuen. I Baggrunden »Lindehallen«.

P. Wad: Blik gennem Hækportalerne i Bosengaarden. Standpunkt 2.
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P. Wad: Blomstergangen set fra Lindehallen.

Bopæl, det af alle Middelfartborgere kendte »Adelerhus«. Det er rødkalket, med
regelmæssig Vinduesinddeling og svungne Renæssance-Kamgavle.

Midt paa Arealet fandtes en Brønd. Denne faar en muret Karm med Hejse¬
hjul og omkring den plantedes en Lindehal, der danner et Knudepunkt i Haven.
Siddende paa Brøndens Karm har man Udblik mod Syd gennem Blomstergangen,
hvis Rabatter, støttet af lave Stensætninger, ligger ca. 30 cm højere end Gangen.
Mellem Stenene vokser Pudeplanter. — Mod Øst har man Udsigt gennem Æble-
Løvgangen, hvis Stolper er bevoksede med Brombær. Mod Nord ser man ind
gennem Nøddegangen, og mod Vest fører et Par Trappetrin gennem en Aabning
i Bøgehækken op til »Løvsalen«. Denne er tænkt som en stor Dagligstue i det
fri. Væggene er Bøgehække, hvor over Syrener og Guldregn titter frem. Jeg ved
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P. Wad: Lindehallen set fra Blomstergangen.

meget vel, at Ordet »Løvsal« er brugt i anden Betydning, men Betegnelsen fore¬
kommer mig at passe godt til et Haverum som dette. Bosenliækkene kom til etter
Ejerens Ønske. Bosengaarden ligger lunt mod Syd, omgivet af Takshække. Mellem
dem og Hønsegaarden er i Portens Flugtlinie en græslagt Gang med Takshække
paa begge Sider.

Den brede Gang, der fra Havetrappen fører mod Syd, ender i en af Taks¬
hække omgivet Siddeplads med en lille Brønd, der leverer Vand til Blomster¬
bedene i Nærheden.

Frugthaven er hovedsagelig beplantet med Æbler i faa Sorter. Et større
Frugtræsortiment til Privatforbrug findes i den lille Lund Nord for Lovsalen.
I Lunden syd for Løvsalen har blomstrende Træer og Buske, som Ejeren og hans
Hustru sætter Pris paa, fundet Plads.

Køkkenhaven burde egentlig ligge et andet Sted, men der, hvor den ligger,
findes den bedst egnede Jord.

Frugthaven er beregnet paa Benholdelse med Hestekraft. Halvdelen af Træ-
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P. WadSiddeplads med Brønd. Standpunkt 1.

erne er paa Dværgrod og vil forsvinde efter kortere Tids Forløb for at give de
blivende Træer mere Plads.

P. Wad,

Overgangstider.
Til alle Tider og i alle Folkeslag indenfor Kulturverdenen kan man i disses

Udvikling hen igennem Tiderne spore en stedse rindende Strøm af vekslende Op¬
fattelser og skiftende Begreber, som dog altid bevæger sig i et vist Kresløb; hist
og her med nogle faste Punkter, hvor Udviklingen ligesom standser i sit Løb for
saa atter at glide over og rinde videre.

For Skønhedsbegrebet og den evige Skønhedslængsel i Folkenes Liv, fra Kul¬
turhistoriens første Morgenrøde indtil nu, tegner Udviklingslinien sig klarest, saa-
vist som Skønhedskravet til alle Tider var Livets Pulsslag.

Betragter man Havekunstens Udvikling, med Udgangspunkt fra dens første
famlende Bevægelse indtil vore Dage, saa vil man se den samme Liniebevægelse,
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som for de øvrige Kulturbærere, snart oppe snart nede, altid fulgt med Begejstringaf Menneskene, ikke mindst naar Skøndhedsbegrebet er vandret fra den ene Stilart
eller Maade at udtrykke sig paa over i den anden, og aldrig gik vel Begejstrin¬
gens Bølger højere end netop naar en døende Stil, eller Udtryksform, kæmpededen sidste Kamp med en nyopdukkende, medens Begreberne ofte laa under i en

Hosstaaende Planer og Bil¬
leder, der er laant fra Marie
Luise Gotheins Værk om Have¬
kunstens Historie, taler tydeligere
end Ord om den Kamp og Be¬
grebsforvirring, der beherskede
Havekunsten i en af de ejen¬
dommeligste Overgangstider paa
dette Omraade, som den nyere
Tids Historie har kendt. Kravet
til mere Frihed sprængte som

paa en Gang alle Tidens snæ¬

rende Baand og gav sig Udslag
paa mangfoldige Maader, men i
ingen Kunstart tik dog Menne¬
skene Lejlighed til at demon¬
strere den nye Tid, de nye Drøm¬
me om Natur og Bomantik, som

netop i Havekunsten. I denne
fandt man et taalsomt Element,
der ret var egnet til at give ens
Tankers høje Flugt en synlig
Form. Bestaaende Bygnings- og
Billedkunst lod sig nu en Gang

ikke saa let ændre, medens Haverne forholdsvis let lod sig indordne de nye Skøn-
hedsbegreber —. De klippede Arkadehække og Alleer og andre klippede Træer,
lod man simpelthen vokse frit, og i Løbet af en Sommer var det retlinede arkitek¬
toniske vidsket ud, i hvert Fald paa det Omraade, det gik saa let, og stod endelig
nogle Alleer i Vejen for den frie landskabeligt Udformning afOmraadet, saa huggede
man bare disse bort —. Ingen reagerede, alle var overmættede af Havekunstens
daværende arkitektoniske Udtryksformer, alle raabte paa Frihed, paa Natur — til¬
bage til Naturen. Man havde opdaget »Landskabet« og Malere, Digtere, Have-
kunstnere og andre, kastede sig over dette nye med en fanatisk Tro og Begejstring,
der ofte fortabte sig i rene Barnagtigheder og endte i det rent absurde, ikke mindst
for Havekunstens Vedkommende.

haabløs Forvirring.

Fransk^Have i Overgangsstil.



Ser man paa den første af de her gengivne Planer, vil man se med hvilken
Naivitet man har forsøgt, at danne smaa Landskaber midt ind i den arkitektoni¬
ske Plan —. En famlende Overgangstids første Forsøg paa at komme bort fra en
i Aarhundrede hævdvunden regelmæssig Havestil. Endnu har den i Hovedtrækkene
bevaret dens arkitektoniske Karakter, endnu har det landskabelige kun lige naaet
at give sig Udslag i, at enkelte sekundære Gange har faaet en slynget Form. Se¬
nere gik det jo hurtigt nok at komme bort fra de gamle Forhold; man huggede
bort, planerede og plantede i Skovform, man snoede Gangene omkring i Terrainet

Moske i den landskabelige Del af Parken i Schwetzingen.

og førte dem rundt til hele den Uendelighed af pittoreske Overraskelser, som var
den romantiske, landskabelige Haves Alfa og Omega.

r

Det vilde imidlertid være urigtigt at sige, at hele den Bevægelse, fra den
retlinede arkitektoniske Havestil, over til den drømmerige, landskabelige, savnede
en Understrøm af Skønhedssans, thi selv om den nye Stil, menneskelig set, i in¬
gen Henseender erstattede hvad der blev nedrevet i de gamle Haver, saa ejede
den dog i sig, alt det bedaarende barnlige tilfældige, der aldrig undlader at gøre
dybe Indtryk i Menneskesjælen. Imidlertid, det varede ikke længe, før man gik
for vidt, som det altid gaar, naar voksne Mennesker leger. Legen blev inden længe
raffineret og Følelsesudtrykkene endte i Søgthed, hvilket vel nærmest er det Ud¬
tryk for den Tids Smag, der staar for os som det egentlige Tidspræg, saaledes at
vi synes, at Tiden i Slutningen af 17'Hundredetallet huggede ned en Uendelighed
af Skønhed, uden at give noget nævneværdigt igen.
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Plan af Schwetzingen ved Begyndelsen af Omændringen af denne til landskabelig Park.

England, der, ganske uforskyldt iøvrigt, maatte lægge Navn til den nye Have¬
stil, var det eneste Land, hvor man beholdt begge Ben paa Jorden, og hvor man
endnu den Dag i Dag dyrker Havekunst i landskabelig Retning uden smaalig Tanke
om at ville maskere Menneskearbejde som Natur — — —.

Tiden er i Overgang ogsaa nu, Kresløbet er ved at naa sit Udgangspunkt.
Vi søger nu at udtrykke vore Tanker klarere og enklere, i Bygningskunst, saavel
som i Havekunst og andre Kunstarter. For Havekunstens Vedkommende, er det
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Hohenheim, det saakaldte engelske Anlæg.

de retlinede arkitektoniske højtstaaende Forbilleder, der arbejder i vor Underbe¬
vidsthed —. Se en Gang paa Planen i foranstaaende Artikel, er det ikke netop
de samme Tanker, der gør sig gældende her som i Fortidens Haver, dette at skabe
Rumforhold i harmonisk Udvikling, fyldte med Lunhed og Hygge og med Præg
af en bestemt Tanke, uden at gøre Forsøg paa at maskere Menneskearbejdet bag
Tilfældighedens Præg.

Endnu er der normalt Forløb i vor Tids Overgangsperiode, og fortaber
Nutidens Havekunstnere sig undertiden lidt for meget i Smaatterier, som Sten,
Vand og Flisehaver og lignende, saa er dette dog et taaleligt Udslag af en Over¬
gangstids Vanskeligheder, selv om det langt fra er den Slags, der danner Grundlag
for en bevidst storlinet Havekunst.

I. P. Andersen.
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Et Par Ord om Beskæring af
Buske og Træer.

Tiden for den aarlige Beskæring af Træer og Buske i vore Haver er inde, og

jeg kunde have Lyst til at indlede denne Del af »Sæsonen« med et Par Ord om
dette ikke uvigtige Arbejde, saaledes som det burde udføres og saaledes som det
i lidt for stor Almindelighed udføres rundt om i Haverne.

Naar lige undtages Frugttræbeskæring, der jo efterhaanden har faaet et vist
Skær af Videnskabelighed over sig — og som jeg derfor ikke denne Gang skal
begynde at diskutere, kan man vist roligt sige, at Størsteparten af den Behandling
Træer og Buske saavel i Haver og Parker som paa Gader og Stræder faar, hverken
er videnskabelig ejheller kunstnerisk begrundet og ofte har et Tilfældighedens og

Ukyndighedens Stempel paa sig.
Naar en Plantning, bestaaende af til Blomstring bestemte Buske og Træer, er vel

placeret og anbragt med et bestemt dekorativt Formaal for Øje, vil al Beskæring
af denne i Beglen være af det onde og man maa, for en saadan Plantnings Ved¬
kommende, indskrænke Beskæringen til en — efterhaanden som det hele vokser
sammen — almindelig Udtynding, der hovedsageligt tager Sigte paa, efterhaanden
at fjerne den mulige Mellemplantning, der breder sig paa de Buskes og Træers
Plads, der er bestemte til at danne den egentlige Gruppe. Efterhaanden som Buskene
bliver ældre, kan det blive nødvendigt at foretage en Udtynding af disse, som da
maa foretages paa den Maade, at de enkelte Buske ikke mister deres naturlige
Form, og i ingen Heuseende bør den grimme Indskæring af Topgrenene finde Sted,
thi derved berøver man for det første Busken sin føromtalte naturlige Form og
tillige Blomstringsevnen.

Hvad man hver Vinter bliver Vidne til rundt i Haverne, er især et højst
mærkeligt Forsøg paa, at »forme« Buskene, dels ved at give disse en Slags Spore¬
beskæring for derved at frembringe den bekendte rundhovedede Form og dels ved
omhyggeligt at fjerne alle Grene, der har Tendens til at ville hænge ud over den
kære Græskant, eller endog ud over selve Gangen.

Da saa godt som alle Buske i fri, eller af hinanden presset Vækst har en
smuk Form, forekommer det mig mærkværdigt, hvor den Lyst til »Bessermachen«
kommer fra, som selv dygtige Gartnere ofte lider af.

I ældre Busketter vil man ofte se, at den oprindelige Tanke — hvis der da
overhovedet har været en saadan — med Placeringen af de forskellige Buske er
saa forfejlet, at de Buske der burde være inderst er kommen yderst, hvorved det
ofte gaar saadan, at grovere Buske, som altsaa staar paa den bedste Plads, efter¬
haanden danner selve Buskettets Form. Og da disse »grovere« Buske, som for
Eks. Jasmin, næsten altid giver en overordentlig smuk Kontur, bør man ikke ad
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kunstig Vej — altsaa ved Beskæring — holde disse nede i en lav Form for at
andre »finere« kan faa Vækstbetingelser, derimod skal man hellere lade disse Kraft¬
karle efterhaanden befolke hele Plantningen, hvorved en betydelig Skønhedsvirkningofte opnaaes.

Men, for at en Sammenplantning af Træer og Buske skal udvikle sig smukt
og naturligt, er menneskelige Indgreb i det hele taget kun i ringe Grad paakrævel
og som sagt, indskænker man sig til kun at bortfjerne, hvad der paa Forhaand
er bestemt til at bortfjernes, altsaa Mellemplantningen, og ved Beskæring kun at
foretage en Udtynding og Foryngelse af Buskene ved hvert Aar at bortfjerne nogle
af de ældste og daarligste Grene og saa iøvrigt lade Busken beholde sin naturlige
bløde, overhængende Form, selv om den skulde hænge lidt ud over Græskanter
og Gange, saa er man paa den rigtige Side; der kan dog for nogle Buskes Ved¬
kommende være Tale om, at bortfjerne Rodskud, i hvorvel disse for mange Arters
Vedkommende giver Planten sin karakteristiske Form, for Eks. Snebær o. fl.

Hvad der er sagt 0111 Buskene kan i endnu højere Grad siges 0111 Træbeskæring,
altsaa Beskæring af Allétræer og Gruppetræer. Kun at med Hensyn til disse er
man ude i det rent absurde; thi saa at sige lige fra Vuggen til Graven er disse
arme Væsener udsat for en Mishandling, der absolut ikke lader sig forsvare. Alle¬
rede i Planteskolen begynder man at forme og klippe de stakkels Træer og denne
Formning, eller hvad man nu kalder dette Arbejde, forfølger saa disse, ogsaa efter
at de er plantet paa Blivestedet.

Set fra et fagligt, for ikke at sige kunstneriskt Standpunkt, er det aldeles
uforsvarligt, at behandle et Træ paa den Maade, som bliver saa mange af Træerne
i Haver, paa oflentlige Veje og i offentlige Parker til Del og hvorledes det kan
gaa til, at et Skønhedselskende Publikum finder sig i, Aar ud og Aar ind, at se
paa disse amputerede Træer, der med sine Benstumplignende Grene raaber mod
Himlen, er mig en Gaade.

Træer, der ikke er beregnet til at skulle danne en bestemt Form; Pyramide¬
eller Kugleform eller Arkadehæk og lign. bør ikke beklippes eller beskæres. Træet
i sig selv, naar det vokser frit, er smukt selv 0111 det, som i en By, lever under
ugunstige og magre Forhold; og er der ikke Plads til Træet eller Trærækken uden
at det hvert Aar bliver underkastet den kendte Operation, saa hug det væk, thi
hellere intet Træ, end en sølle forkrøblet Parodi paa et Træ.

Den mulige Paastand, at det er nødvendigt, at indskære Trækronen for at
Træet bedre kan modstaa Blæst, betyder sikkert intet; see for Eks. paa de pragt¬
fulde Træer i Nørre Allé, de giver et godt Bevis paa, hvor sriiukt Træer kan ud¬
vikle sig, naar blot de faar Lov dertil.

Valdemar Hansen,
Overgartner.



Foreningsmeddelelser.
Foreningen afholdt sit aarlige Repræsentantskabsmøde den 31. Januar d. A. i Aim. Dansk Gartner-

forenings Lokale i Puggaardsgade 11.
Paa Dagsordenen var foruden de sædvanlige Sager: Fremlæggelse af Hovedbestyrelsens Protokol,

Voldgiftsudvalgets Protokol og Regnskabet, tillige Valg af Hovedbestyrelse og Valg af Voldgiftsudvalg.
Endvidere forelaa der Ansøgning fra Søllerødkresen om at maatte overgaa til Københavnskresen,

hvilket blev bevilliget.
Hovedbestyrelsen bestaar efter Nyvalget af: I. P. Andersen, Formand. Birger Errboe, Næstfor¬

mand. Chr. Broby, Kasserer (genvalgt). P. N. Klougart, Protokolfører, V. Termansen. Suppleanter:
N. C. Nielsen og V. Voigt.

Til det staaende Voldgiftsudvalg valgtes: Knud Lohse, Formand. Valdemar Hansen, Sekretær,
P. N. Klougart.

Foreningens Formand takkede de afgaaede Medlemmer af Hovedbestyrelsen D'Hrr. Michael
Larsen, Verner Rasmussen og N. C. Nielsen for godt Samarbejde og for den Interesse, de havde lagt i
Arbejdet i Hovedbestyrelsen. Formanden udtalte specielt en varm Tak til Hr. Michael Larsen for hans
mere end 12 Aars trofaste og paalidelige Arbejde i Foreningens Ledelse, og udtalte sin og sikkert alle
Medlemmernes dybe Beklagelse af, at Hr. Larsen nu, af private Grunde, saa sig nødsaget til at trække
sig tilbage fra to for Foreningen saa vigtige Hverv som Foreningens Næstformand og Formand i Vold-
giftsudvalget. Formanden udtalte Ønsket om, at det snart atter maatte lykkes at faa Hr. Michael
Larsen til at modtage Valg til de betydende Hverv i Foreningens Tjeneste. Hertil sluttede Repræ¬
sentantskabet sig enstemmigt. „ „ Klouaart

»Havekunst« udgaar en Gang hver Maaned med 8 ii 12 Sider Tekst og koster 7 Kr." halvaarligt
plus Porto, der opkræves igennem Postvæsenet Abonnement tegnes ved indsendt Anmodning herom
til Ekspeditionen.

Annoncer der ønskes optaget »»Havekunst« maa være indsendt til Ekspeditionen, Trauegaardsvej
4, Hellerup, inden den Maaned der gaar forud for Udsendelsen af det paagældende Nr.

Tekst og Billedstof der ønskes optaget i »Havekunst« bedes indsendt til Bedaktøren, og vil. saa-
fremt det indsendte egner sig til Optagelse, saavidt muligt fremkomme i den Orden det indgaar.

Bedaktion: I. P. Andersen, Havearkitekt, Lindevangen 10, København F. Ansvarshavende.
Bedaktionsudvalg: Biryer Errboe, Havearkitekt. P. N. Klougart, Overgartner. Knud Lohse,

Havearkitekt.

Ekspedition: Knud Lohse, Havearkitekt, Trauegaardsvej 4, Hellerup.
Eftertryk af »Havekunst's« Artikler og Billeder, maa kun finde Sted efter indhentet Tilladelse

i hvert enkelt Tilfælde.
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C. Fogtmanns Planteskole.

Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden
Direktør: Stenhuggermester L. M V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-
brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

ti

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.
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L. &N. Andersens
Maskinsnedkeri.
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Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel
Hauserplads 14.

Telefon (132.

Køsters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.

Køsters Staudebog å 2 Kr.
Plantekatalog for Have- og Skovbrug

a l'li Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet til Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

Charles Petersen.
Roskilde.

„Patentspaden"
uundværlig tidssparende

Nutidsværktøj.

# A/s. V. FIEDLER. *

Fletværks-Indhegninger,
Tennisbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. Tit. 2790



Havebrugshøjskolen
„VILVORDE".

£^tort Udvalg i Frugttræer,
^^tauder, Roser og
^./tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlund. Tlf- Ordrup 371-372.

Carl V. Langes
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.

Svend Lassen,
Frøavl & Frøhandel,

en gros, en detail.
Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— Forlang Kataloger. —

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

_ / Helrup 523.
Tuborgvej 71. Telefon: ^ 2|8|

Stenløse Kalkbrud. Sagfører
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. København B.
Telefoner:

Byen 52,00 - Central 35,50 - Central 11,589.

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforening.

Leverer Fintpulverlseret Gødnings^
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, for¬
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver.

Kontor: Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. Telefon: Byen 2362 x.

Strebels origin, fflodstremskedler
samt Strebels Rovakedler.

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

S. Lund & Lawerentz.
Pilestræde 32. København K.

Telefon: 6185. Telegr.-Adr.: Lawerentz.



Brostrøms
Planteskole.

Alle Planteskoleartikler
til

Park- og Haveanlæg.

— VIBORG. _

Ledig.

MATHIESEN*!
PLANTESKOLEW
KORSØR

PRISFORTEGNEISE
FRANCO

i Frugttræer'R05ER"Frugtbuske|
Sirbuske - Sirtræer-Allétræer,

garanteret fejlfri Vare.
[tiitrukken paa aaben Mark uden Læ

Lang-esø Plantage.
Tlf. Tikøb 19. N. W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler:
Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „

Bregner og Friiandsorchideer „ „

Erica, Rhododendron m. m „ „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs .. „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. lait 15 Kr. pr. Sæt-}- Porte.Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer.
Absolut den største Samling Planter I Skandinavien.

Gartnernes Redskabsforsyning.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Landbrugsredskaber.
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan¬der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet: Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

Thor Møller. — Peder Hvitfeldtastræde 17.
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D. T. Poulsen's Planteskole.
Hovedforretning:

Roskildevej 70. * København, Valby.
— Telefon: Valby 100. —

Filial: „KELLERIS" pr. Kvistgaard.
Telefon Kvistgaard 27.

Prisliste tilsendes paa Forlangende.

Adolph Ghr. Madsen.
Anlægsgartner.

Strandvej 110 D. Tif. Helr. 276 x.

Haver og Parkanlæg
udføres overalt.

Forlang Tilbud.

1 Buksbomplanter og
! Buksbomstiklinger

tilbydes til straks og senere Levering.
Planter 20 Kr. pr. 1000. Stiklinger 5 Kr.
pr. 1000 Stk., bundtet med 100 Stk. i hvert
Bundt. Meget store Ordre kan expederes.

Gartner LAVE,
S Tlf. Skaarup 54. Telegr.-Adr.: »Laoe«. j

Svendborg.

C. M. Petersen & Søn, StSSTÆSli
Have-, Mark- og Skovhegn,

saavel af Jerntraad som af smedet Jern. Elegante billige
Laager, Porte, Balkongelændere, Løvgange, Espalier,
og Tennisbaner.

Leverandører til Stat og Kommune.
Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og

Tegnet af Arkitekt Jens Jørgensen. Eirboe m. fl.

Johan Riis Planteskole.
Indehaver Oskar Bang.

Etableret 1896. NYKØBING M. Tegram-Adresse „OBAN".

Alle Artikler til:

Park, Have, Kirkegaard, Hegn & Læ i 1^ Kvalitet.
Extra Frugttræer og Buske. Udsøgt Rosen- og Sirbuske-
sortiments. Flotte Allétrær. Stauder. Coniferae.

Katalog franco.



Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales.
Tilbud sendes paa Forlangende.

*

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(Grundlagt 1879.)

Havnegade 39. Telefon: Central 888. Kjøbenhavn K.

P

Fremtidens Indhegning.
*/s. P. Hansen.

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Planke-
værksstolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Ufor¬
gængelige. Fordrer ingen Maling og koster dog ikke mere end
Træ. Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Instutioner
=========== samt Landets største Virksomheder.

Nordre Fasanvej 19. * København. * Tlf. 10,422.

. CHRISTENSEN,
Tømrermester.

iLOTSVEJ 43. CHARLOTTENLUND.
Telefon Ordrtip 619.

Specialitet:
Norske Blokhuse, Pergolaer
og Havehegn af Naturtræ.

Referance:
Havearkitekt Knud Lohse, Hellerup.

LU
o

CC
h-
<Z>
CO

>
z

CC

CO
<

8

IEKNISKE mangfoldiggøres
_______ _ __ ( efter enhver Metode)
hbNINGER bedst og hurtigst hos

V Farvergade 8 V Telf.^o-^760



Otto Plantener.

v T

VARMEANLÆG
OG

VANDINGSANLÆG.

#

Hellerupvej 13.
Tlf. Helr. 2050. Privat Helr. 974.

Forlang Tilbud.

Specialforretning

Havebrugs- og
Gartnerartikler.

A/S. Chr. Steiner.

Rømersgade 5.
Grøntorvet. Telefon 5934.

Stort Lager og Udvalg i
■ Messing- og Kobbersprøjter -

i alle Størrelser.

Specialitet:
Drivhusbygning.
Kedel- og Røranlæg.

:

Hørsholm Planteskole.
JENS BORNØ.

Telefon:
Hørsholm
- 118. "i

Specialitet:

Naaletræer og stedsegrønne Planter.
Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park.

• Telefon:
• Hørsholm

: - ns. -

>

C.mROM
HAVEREDSKABER

Haveskulptur
og alle Salgs Stenhuggerarbejder leveres
fra vore Værksteder. Mekanisk Stenhug¬
geri. Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monu¬
menter, Billedhuggerarbejder etc.

James Maag. Thorald Muller. E. Krog.
Kontor: Niels Juelsgade 8. Tlf. central 707.

^PLANTESKOLE, gi

V. VOIGT,
Havearkitekt. Anlægsgartner.

„Lille Ordruphøj".
Pilealle 17. Ordrup.

Tlf. Ordrup 87 & 497.

MARMORGRUS
til Haveanlæg.

*

Soluhre. Haveskulptur.
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning.
Pavillonen Østbanegaarden.

Telefon Øbro 5165.



— 25 —

Haveanlæget
foran Statens Musæum for Kunst.

Af Stadsgartner V. Fabricius Hansen.

Af Statens Musæum for Kunst blev jeg i 1916 opfordret til at udarbejde et
Forslag til en Omdannelse og Beplantning af det trekantede Areal, der er belig¬

gende foran Musæets Facade og paa de to andre Sider begrænset af Sølvgade og
Østervoldgade. Dette Areal har som bekendt lige siden Musæet blev bygget hen¬
ligget i en højst ufærdig og utiltalende Tilstand, og da Danmarksmonumentet
blev rejst, beherskede dette ganske Pladsen, uden at der var gjort noget som helst
for at arbejde Terrænet og Omgivelserne sammen med Monumentet.

Det var Musæets Ønske at faa Pladsen omdannet, dels af Skønhedshensyn og
dels for i umiddelbar Tilslutning til Museumsbygningen at faa et fredet Terræn,
der var egnet til derpaa at anbringe saadanne Figurer af vejrhaardt Materiale,
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der helst burde ses i det Frie, ved hvilken Anbringelse Musæet desuden indvandt
nogen Plads i Bygningen. Forinden Forslaget kunde træde ud i Livet, var der
dog flere Forhold, der først maatte ordnes. Boulevardbanen, der uheldigvis gen¬
nemskærer Anlæget, og over hvilken der kun er godt en Meter Jord, var endnu
ikke færdig, og Planen for Omreguleringen af de tilstødende Arealer var ikke fast-
slaaet. Hertil kom, at det maatte anses for at være en uundgaaelig Nødvendig-

FUn t/l Regulerl/vg og Istandsættelse af Terrænet romv Szwzws Museum foe Kunst

<%v/ta -£>

bomcvaio-
banc"

øsrprvoiogaot

■smmwens Kaserne

r'j""i l—*=

hed, at Danmarksmonumentet blev fjernet. Der maatte derfor først findes en ny
Plads til dette, hvilket ikke var helt nemt, og Tilladelsen til Flytningen maatte
indhentes paa de rette Steder, foruden at denne Flytning betød en meget stor
Merudgift for Pladsens Begulering. Da Forslaget var udarbejdet, blev det tiltraadt
af Staten, der bevilgede en Sum Penge til Udførelsen.

I Forvejen havde en for denne Sag interesseret Borger i Staden givet Tilsagn
om at yde et klækkeligt Bidrag til Sagens Fremme, og desuden havde Køben¬
havns Kommune ydet Sagen sin store Støtte ved at give Løfte om at paatage sig
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Udførelsen af Arbejdet og derefter tillige for egen Regning den fremtidige Ved¬
ligeholdelse.

Da Anlæget endnu er i sin Vorden, vil der muligvis under Arbejdets Gang
blive foretaget Ændringer i Planens Detailler, og jeg skal derfor indskrænke mig
til at ledsage de her gengivne Planer af Pladsen, som den var før, og som den
tænkes at blive efter Omlægningen, med nogle faa oplysende Bemærkninger om
det mere væsentlige i den ny Ordning.

Haveanlæget omgives af et Hegn, der er ca. et Par Meter højt og bestaar af
et Træstakit paa en støbt Betonsokkel og anbragt imellem støbte Betonpiller, det
hele tjæres sort. Hegnet er tegnet af Arkitekt, Professor Carl Petersen. Der læg¬
ges en Kørevej op til Musæets Hovedtrappe med Ind- og Udkørsler til Sølvgade
og Østervoldgade, og udfor Hovedtrappen anlægges en halvrund Plads, der støttes
af en Sandstensmur, ved hvis Fod der anbringes en halvrund Bænk. Fra hver
sin Side af denne Plads fører 2 Trapper ned i Haven. Det nuværende skraanende
Terræn omdannes ved Afgravning og Paafyldning til et terrasseformet Anlæg, hvis
øverste Del bestaar af en stor Flade, der ved tre straaleformede Gange inddeles i
mindre Flader, der udlægges til Græsplæner, og indrammes af Blomsterrabatter.
Fra denne, den største og væsentligste Del af Haven fører Skraaninger og i Fort¬
sættelse af Gangene, Stentrapper ned til den lavere liggende Del.

Midtergangen, der tænkes at blive Hovedadgangsvejen for Spadserende til Mu-
sæet, fører dels af Hensyn til den paa Hjørnet af Sølvgade og Østervoldgade an¬
bragte Indgangslaage til Rosenborg Have og dels, for at kunne tilvejebringe en
nogenlunde regelmæssig og tiltajende Plads ved disse to Gaders Skæring, ikke
vinkelret paa Musæet, men er forskudt noget til den ene Side, da de ovennævnte
Hensyn forekommer at være af saa afgørende Betydning, og da Forskydningen an¬
tagelig ikke vil virke forstyrrende. Dels til Indramning af Haven og dels til at
skabe Baggrund for Skulpturopstillingen anbringes de paa Planen viste Plantnin¬
ger, hvoraf nogle tænkes tilvejebragt ved stedsegrønne Planter.

Marts 1920.
y Fabricius Hansen.

Stenpartier før og nu.
Af Overgartner A. Ulleriks.

De senere Aar liar for Haverne været en gylden og rig Tid, hvor det ene

Haveanlæg efter det andet er blomstret frem ved de mange Rigmandsvillaer, der
har rejst sig langs Strandvejen i Nordsjælland og mange andre Steder Landet
over. Ofte er disse Nyanlæg store og parkmæssige og skabte paa nøgen Mark,
hyppigere dog af mindre Udstrækning og med Beliggenhed paa Villaveje mellem
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andre Haver. I mange Tilfælde drejer det sig om gamle Haver, som har faaet
den længe tiltrængte Omlægning, ved hvilken der, med de gamle Rammer som

Baggrund og ved Anvendelse af nye og rigere Enkeltheder, er fremtryllet mange
smukke og virkningsfulde Billeder.

Ser man nærmere paa de Detailler, der som Led indgaar i Haveanlæg, som
ovennævnte, da vil man gøre den Iagttagelse, at Stenpartier efterhaanden er ble¬
vet mere almindelige. Ikke blot at saadanne Anlæg er til Stede, men de fore¬
kommer nu ikke sjældent som virkelig værdifulde Elementer i Helheden, ligesom
f. Eks, Løvgange, Rosenpartier og Stauderabatter. Og med fuld Berettigelse. Thi
at vore Dages Stenhaver, efter den Udvikling de sidste Aartier paa dette Omraade

Fig. 1. Gammel Stenhøj i Haven ved Hofmansgave paaJFyn.

har ført med sig, er af stor Værdi for Haverne, turde være hævet over enhver
Tvivl. De maa imidlertid anvendes med Varsomhed og Omsigt, da netop Anlæg
som disse, grumme let kan blive af ødelæggende Virkning for det hele Milieu,
naar Forstaaelsen svigter. Det hører desværre til Dagens Orden, at der paa dette
specielle Omraade, saavel ved uheldig valgt Beliggenhed, som ved misforstaaet
Opbygning og planløs Beplantning, syndes slemt mod god Smag.

Ved de gamle Stenhøje var det Stenene, der spillede Hovedrollen, idet de
var det alt dominerende. I Billedet Fig. 1 har vi et ypperligt Eksempel herpaa.
Det forestiller Stenhøjsanlæget i Haven ved Hofmansgave paa Fyn, saaledes som
dette anlagdes omkring Aar 1850 af daværende Forpagter J. A. Hofman (Bang).
Det er laant fra sammes Piece om Stenpartiers Anlæg og er som Illustration ty¬
pisk for disse gamle Stenhøje, idet det giver et udmærket Indtryk af Opbygnings-
metoden og af det Resultat der opnaaedes.
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Opbygningsmaaden var til Dels bestemt ved, at man til de forskellige Plante¬
arter dannede særskilte Rum, de saakaldte »Lommer«, større og mindre naturlig¬
vis, men alle firkantede. Det ansaas nemlig for noget nær en Ulykke, om Plan¬
terne skulde finde Lejlighed til at brede sig ud over den bestemte Plads, som var
den enkelte tiltænkt, og dette søgte man at hindre ved at plante i Lommer. At
man samtidig ganske bevidst lod Stenene være det væsentlige og søgte at frem¬
bringe noget smukt, ene og alene ved Hjælp af disse, satte naturligvis i ikke ringe
Grad sit Præg paa Højene. I H. (B)'s ovenfor omtalte Skrift hedder det meget
betegnende om Ombygningen: »Ved Opsætningen sættes Stenene saa vidt muligt
paa Højkant, hvorved de fylde mest og tage sig bedst ud« og videre: Øverst paa
Højen anbringes de højeste Sten, helst af saa bizarre Former som mulig.« Ind¬
trykket af disse Anlæg blev omtrent det samme som det, man modtager ved at
betragte en Bunke store
Sten, og Lommesystemet
var som oftest til Hinder

for,Planter kunde brede sig
at og i nogen Grad forsone
med den store Stenmasse.

Béplantningens Karak¬
ter paa de gamle Stenhøje
var af ret tilfældig Art.
Lommemetoden førte det

saa at sige med sig, idet
den ikke tillod Anvendelse

af enkelte Plantearter i

større, sluttet Mængde. De
egentlige Stenhøjsplanter, der nu spiller en saa stor Rolle blev, saaledes som

de i planløs Tilfældighed, og hovedsagelig enkeltvis, prikkedes ind overalt paa
Højen, til lutter Forvirring og Uro og bidrog kun i ringe Grad til at bøde paa
Stenmassernes grelle Nøgenhed.

Den Plads der valgtes til de gamle Stenhøje, var tilsyneladende ret tilfældig.
Ofte synes de at være lagt paa de mest iøjnefaldende Steder i Haven, hvor man
ret havde Lejlighed til at beundre deres aparte Særegenheder. De bedste af Højene
var dog anbragt paa Steder, hvor de havde Baggrund af Busketter eller anden
Plantning, eller hvor de kunde slutte sig til Bevægelsen i Jordoverfladen. H. (B)'s
Stenparti var anbragt i Havens sydvestlige Hjørne, dannet over nogle ved sammen¬
kørt Fyld tilvejebragte Høje, med Baggrund af Træer og Buske og skraanende
ind imod Haven. Fra denne havde man fri Udsigt til Partiets hele Stenmængde,
og Forfatteren udtaler i Skriftet jævnlig sin Glæde over det smukke Syn, samt
over den »Ziir«, Stenene afgav. Virkningen kunde være slem nok paa en i og for
sig saa godt valgt Plads, som denne, men værre blev det rigtignok, naar Stenhøjen

Fig. 2. En yndet og ældgammel Metode.
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pludselig aabenbarede sig for en, paa ganske fladt Terræn og maaske oven i
Købet paa et saa uheldigt Sted, som Havens centrale Plæne.

Forinden vi vender disse gamle Anlæg Ryggen, skal her, som Kuriosum fra
H. (B.)'s Skrift, citeres nogle Sætninger, der omhandler Bekostningen ved Anlæg
af Stenpartier. Det hedder herom: »Mange antage, at det er meget bekosteligt at
anlægge et Steenparti i det Større. Dette er ei Tilfældet, især paa Landet« o. s. v.
... og der fortsættes: »Hos mig er dette skeet meest om Søndagen, da nogle af
mine Folk tilkjørte Steen, medens andre hjalp med Opsætningen. Som noget nyt,
morede dette Arbejde Folkene. Endogsaa Egnens Bønder fandt Fornøjelse i at
give Bidrag af smukke Sten, som de uopfordrede medbragte og aflæssede ved Forbi-
kjørsel«. — Det var anderledes Tider dengang, hvor det morede Folk at tage or¬
dentlig i ved haardt Arbejde om Søndagen, og hvor der gaves Bønder, som for¬
ærede Sten bort og oven i Købet ganske gratis besørgede Transporten.

Som gode Eksempler
paa vore Stenrædsler kan
de i Fig. 2 og 3 afbildede
Stenpartier tjene. I Fig. 2
er vist en yndet og æld¬
gammel Metode at anbringe
Stenene paa. Den anvendes
overalt og vil vedblive at
eksistere, saalænge Folk
uden Forslaaelse og Smag
giver sig af med at anlægge
Stenpartier. Endnu i 1919
er der, 1800 Meter fra hvor
denne Artikel skrives, af en

ellers æret Kollega, anlagt et Stenparti af denne Type. Dets ret centrale Beliggen¬
hed, i Forbindelse med dets Opbygning af til Dels udkløvede Granitblokke, alle
stillet paa Enden og ganske jævnt fordelt, gør den til et ekscellent Eksempel paa Ty¬
pen. Naar saa hertil kommer, at et saadant Anlæg savner alle Betingelser for at
kunne danne Vokseplads for Stenhøjsplanter, vil det bedre, end Ord kan udtale,
vise hvorledes et Stenparti absolut ikke bør være.

Stenpartiet, der ses i Fig. 3 er om muligt endnu værre. Der er her slet ikke
Tale om Metode, alt er Planløshed. Ganske vilkaarligt er Stenene i stor Mængde
drysset ud over en Jordhøj af Form som en Kæmpe-Kartoffelkule. Efter to Aars
Forløb er Højen nøgen som en Væg.

Efter i det foregaaende at have dvælet ved Stenpartierne, saaledes som de
indrettedes før i Tiden og efter derved at være kommet til nogenlunde Klarhed
over, hvorledes saadanne Anlæg ikke bør være, staar nu tilbage at omtale de mere
moderne Stenhaver, som der i Begyndelsen af denne Artikel hentydedes til. Valg

Fig. 3. Alt er?Planløshed.
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Fig. 4. »Stenhaven« i Bakkehusets Have i Vedbæk.

af Plads for Stenhaven i Anlæget er i første Række af Betydning for et godt Re-
sultat. Gribes der forkert paa dette Punkt, kan hele Haven let blive uheldigt

Fig. 5. Stenparti i botanisk Have i København.

præget deraf. Beliggenheden maa nemlig være en saadan, at den føles som na¬

turlig og selvfølgelig. Helst maa man være overbevist om, at der paa denne be¬
stemte Plads slet ikke kan gores andet. Her maa disse Sten anbringes og disse
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Fig. 6. The Rock Garden. (Kew Gardens).

sirlige Planter plantes, intet andet vil tage sig bedre ud og virke mere naturligt
netop her.

Hvor i Haven det i Almindelighed kan anbefales at anlægge Stenpartiet er
hurtigt nævnt, det kan f. Eks. være ved en Dam, langs en Aabred eller ved et
Bækløb, endvidere paa Skrænter, i Udgravninger eller paa Skraaningerne i en
Hulvej. Men hvor den rette Plads i det givne Tilfælde er, vil altid være afhæn¬
gig af forskellige Forhold, som hver Gang maa tages i Betragtning. En god Re-%

gel vil det i mange Tilfælde være at undgaa til Partiet at vælge en Plads, paa
hvilken dette virker for dominerende i Omgivelserne, og det vil ofte lønne sig at
give det en noget tilbagetrukken og diskret Beliggenhed. I enkelte Tilfælde kan
det være nødvendigt helt at afsondre Stenpartiet fra den øvrige Del af Haven, og
dette er slet ingen daarlig Ide, thi Indtrykket er ofte stærkest, naar Herlighederne
saaledes skal opdages. I Fig. 4, 5 og 6 ses Stenhøje med forskellig Beliggenhed.
Navnlig Billederne fra Bakkehus's Have og fra vor botaniske Have her i Byen
viser, hvor smukt og naturligt Stenpartier, der som disse er anlagt paa meget
iøjnefaldende Steder, kan staa til Omgivelserne. Fig. 6 gengiver en Del af »the
Rock garden« i Kew gardens ved London. Denne er anlagt som en Hulvej og
ved Plantning skjult for det almindelige Overblik. Den skal opdages og er en
virkelig Overraskelse for den Besøgende. (Fortsættes.)
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Flytning af større Conifera.
At flytte større Træer hører ikke til det almindelige her i Landet, et For¬

hold der vel i nogen Grad skyldes en hos Publikum paafaldende Mangel paa Re¬
spekt for Træer i Almindelighed.

Imidlertid kan dette, at faa vover sig til at flytte større Træer, jo ogsaa ligge
i, at det er dyrt og forbundet med en ikke ringe pekuniær Risiko, idet Faren for
at et saadant, med store Omkostninger flyttet Træ, kan dø hort, altid er til Stede,
selv om Flytningen er foretaget med stor Omhyggelighed. For Løvtræers Ved¬
kommende er Faren neppe saa stor, som den, der altid truer større Conifera, idet
Løvtræer har en langt større Evne til at indskrænke sit Saftforbrug efter Rod¬
størrelsen end Coniferaen, hos hvem Respirationen foregaar hele Aaret.

Hensigten med disse Linier er

at pege paa, at den Fare der er ved
at større omplantede Conifera udsæt¬
tes for at toptørre, i nogen Grad kan
afværges derved, at man ved Skyg¬
ning hindrer direkte Sol paa Træet,
hvorved dettes Aandedrætsfunktion

(Respiration) nedsættes, og den Ud¬
tørring af Vævet, der er en Følge
af Solvarmen om Foraaret, i For¬
bindelse med en ringe saftydende
Rodklump hindres.

En Fremgangsmaade, som jeg
kan anbefale, er det paa Billedet
viste Skyggestillads. Dette er anvendt
paa to 8 Mtr. høje Thuja orientalis,
der af Firmaet John Waterval i
Marts 1919 blev henflyttet i en Have,
som jeg havde til Anlægning. Virkningen af disse to Thuja, der flankerer Byg¬
ningen, er meget stor, og jeg havde stor Interesse af at bevare dem friske og
grønne. For at opnaa dette byggedes det omtalte Stillads, og selv om man jo
maa sige, at disse Skyggestilladser ikke er videre pyntelige, saa er Virkningen
af denne Forholdsregel aldeles ypperlig, idet begge Planter har bevaret sig al¬
deles grønne og friske.

Stilladset, der bestaar af fire rejste Bjælker med Tværlægter, hvorpaa er
hængt Rørvæv paa Syd- Øst- og Vestsiden, vil antagelig i Aar kunne fjærnes uden
Fare for Træernes videre Vækst.

Knud Lohse.
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Æstetik og Havekunst.
Æstetik er et Ord af fremmed Oprindelse, hvis Definition igennem Aarhun-

dreder har været forsøgt af mange Filosoffer, men deres opstillede Theorier har
aldrig vist sig holdbare og er blevet gendrevne af andre.

Søger man i et Konversationsleksikon, viser det sig, at Æstetik betyder »Skøn-
hedslære« eller »Læren om det skønne«. Ifølge dette skulde man synes, at Læren
om Farveharmonien var et af Hovedpunkterne, men dette er ikke Tilfældet, thi
rødt og grønt eller blaat og gult kan sammenstilles i mange Nuancer og virker
fortræffeligt sammen uden at øve æstetisk Indtryk. Først naar Farverne anvendes
i et vist indbyrdes Forhold og Styrke og paa passende Tid og Sted, kan den øn¬
skede Virkning opnaas, men herfor har ingen endnu kunnet opstille Regler, thi
det afhænger i sidste Instans af Øjet, som sér om dette føler Behag deri eller ej.

I og for sig virker alle Farver ens paa Øjet, thi ingen enkelt Farve kan til¬
fredsstille dette, naar den holdes afsondret, og kun den faar Lov at paavirke Øjet.

Først ved Sammenstilling med andre Farver opnaas Virkningen, som bliver
størst overfor den komplementære Farve. Derfor er den blomsterbevoksede Eng
smukkere end den ensfarvede Græsplæne.

Ligesom med Farverne stiller Forholdet sig over for de Linier, der giver en
eller anden Genstand sin Form eller danner dens Silhuet; her er det de indbyr¬
des Forhold, hvori Linierne staar til hverandre, der gør sig gældende, men hver¬
ken herfor eller for Liniens Krumning og Løb har man kunnet opstille nogen Regel.

Sikkert er det imidlertid, at der kun kan tales om Æstetik i Forbindelse
med noget videnskabeligt eller med Kunst, og endda kun indenfor »skønne Kun¬
sters« Omraade, thi hverken ekvilibristiske Kunster eller Kogekunst er i Besiddelse
af noget æstetisk Præg, og dog er meget, som gør Fordring paa at henføres un¬
der de »skønne Kunster«, blottet for Æstetik, uden at det derfor kan frakendes
sin Kunstværdi.

»Den gode Smag« benyttes ofte som Bevis for æstetisk Sans, men er et Be¬
greb for sig. En Damedragt har saaledes intet med Kunst at gøre, selv om den
i en hvis Forstand i Øjeblikket synes smagfuld.

Naturdannelser og Naturfænomener kan være skønne og tiltalende, men fal¬
der ikke ind under Æstetikens Omraade, før de benyttes paa kunstnerisk Vis.

Æstetik er et relativt Begreb, som kun paavirker vore højere Sanser: Synet
og Hørelsen, og fremkalder et Behag, d. v. s. et særlig Indtryk som foraarsager
visse Indvirkninger paa vor Organisme. -Ogsaa Kunsten selv kan fremkalde et
lignende Indtryk, hvilket dog maa tilskrives noget andet, f. Eks. et eller andet
Minde, eller Beundring af noget storslaaet, og som derfor ikke maa forveksles
med den Virkning, som »det skønne« frembringer.
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Men hvad er skønt? — Kun det som vi opfatter gennem Øje eller Øre som
saadant! — Denne Opfattelse kan imidlertid variere en Del hos de forskellige
Mennesker, ja endog hos det samme Øje eller Øre til forskellige Tider. Hvad
der saaledes for Aar tilbage forekom én hæsligt, kan idag synes smukt, eller om¬
vendt, og heraf fremgaar da Berettigelsen for Kunstens Vekslen.

Men kan Kunsten saaledes veksle, og Øjet forandre sin Modtagelighed for
Paavirkning, maatte man kunne tilegne sig Æstetik som en anden Lærdom fra
Skoletiden og hurtig give Verden et andet Udseende, hvis der blot kunde gives
en holdbar og klar Definition af, hvad Æstetik er, og hvis Begrebet »det skønne«
ikke var saa vaklende.

Her i Norden har Havekunsten hidtil ikke været regnet som nogen særlig
Kunst, tiltrods for at den har huset mange æstetiske Værdier. Sin Plads maa
den dog finde nærmest de »skønne Kunster«, og er gennem Landskabsgartneriet
nærmest beslægtet med Malerkunsten, medens den gennem Havearkitekturen er

beslægtet med Bygningskunsten.
Den første Landskabsgartner, Englænderen Kent (1685—1748), der oprindelig

var uddannet som Landskabsmaler, benyttede denne kunstneriske Uddannelse som

Grundlag for ethvert Anlæg ved at skitsere Perspektiverne op før Arbejdets Paa-
begyridelse.

Efterligning og Sammenstilling af de skønneste Træk i Naturen for at skabe
æstetisk Virkning er det lafidskabelige Anlægs Formaal. Afvekslingen spiller her
den største Bolle, ikke just i Farvesammenstillingen, thi, som før omtalt, er det
kun under et ganske bestemt Forhold, at denne gør sin Virkning gældende, der¬
imod i Lys- og Skyggevirkninger, altsaa Belysningsforholdene, og i Planternes
Vækst og Form med deres indbyrdes Sammenstilling for at frembringe »maleriske«
Perspektiver; selv den bølgede Jordformation, med Vandpartiers og Ganges deraf
afhængige Bugtninger, har en utrolig oplivende Indflydelse paa Beskueren.

Den livlige Høstkolorit, som er særegen for mange Træer og Buske, er af
stor Betydning i Afvekslingen, men herpaa har Menneskehaand kun delvis Ind¬
flydelse og den maa særlig skyldes Naturens Paavirkning. At efterligne den ved
Benyttelsen af Planter med kulørte Blade vil falde uheldig ud, derimod kan godt
anvendes Planter med ensfarvet Løv, som Blodbøg og gul Hyld, i Belysningsfor¬
holdenes Tjeneste, mens brogetbladede Planter altid vil skabe et uroligt Indtryk,
hvor de end anbringes.

Naar jeg ovenfor har omtalt, at Afvekslingen spiller en meget stor Bolle i
landskabelige Anlæg, maa dette ikke forstaas saaledes, at Plantebestanden skal
være stærkt vekslende, tværtimod kan ensartede Masseplantninger mange Steder
finde deres Berettigelse, f. Eks. som Baggrund eller Bund for andre Planter. Det
er Indtrykkene, som de skabte Billeder udøver paa Øjet, der skal variere, men
for at opnaa den ønskede Tilfredsstillelse er et roligt Grundlag nødvendigt.

Havearkitekturen omfatter mange Stilarter, af hvilke en Del kan føres til-
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bage til Oldtiden, men som alle, mere eller mindre, gaar over i hinanden, da den
ene som oftest har været Grundlag for den anden, og som Følge af de forskellige
Folkeslags Kultur og Skikke i Forening med fremmed Klima og andre Naturfor¬
hold har krævet visse Ændringer.

Fælles for saavel nyere som ældre arkitektoniske Stilarter er ikke blot den
rette Linie og det plane Terræn, der, hvor Forholdene kræver det, er brudt ved
Terrasseanlæg med Skrænter, Trapper eller Mure, men tillige den hyppige Anven¬
delse af Arkitektur, til Tider ogsaa Skulptur, der træder i intim Forbindelse med
Havens Anlæg, saavel hvad Gange, som hvgd Beplantning angaa. Men medens
man i de ældste Stilarter ligesom i det landskabelige Anlæg overlod en Del af
Beplantningens Udvikling til Naturen, er præget af Mennskehaands Paavirkning
det dominerende i de efter Middelalderen opstaaede Stilarter. Det er Illusionen,
som er den herskende, det levende forestiller dødt og tvinges til at antage
dettes Former, og omvendt. Levende Planter tildannes som Mure, Bygninger
eller levende Skabninger, Vandkunster og Figurer kommer til Syne og forsvinder
som ved egen Hjælp; som Erstatning for Blomster anvendes farvet Grus og Sten.
Ensartethed og Symetri tilstræbes overalt, hvorfor ogsaa Belysningen holdes saa
ens som mulig, men hist og her dukker et Skulptur eller arkitektonisk Arbejde
frem af Ensformigheden, og de nærmeste Detailler i Anlægget slutter sig hertil,
ofte med en enestaaende æstetisk Virkning, der gør den Maade, hvorpaa Skulptur
nu anbringes i landskabelige Anlæg, stærkt til Skamme.

For Tiden er ingen bestemt Stil den herskende, dog holder man sig særlig
til arkitektoniske Anlæg nærmest Bygningerne, og hvis Arealernes Størrelse tilla¬
der det, lader man disse Anlæg gaa over i det landskabelige, der derved kommer
til at danne en Baggrund for dem, en Kombination, som allerede for et Par Hun¬
drede Aar siden har været forsøgt enkelte Steder paa engelske Herresæder, og
som lettere tilfredsstiller enhver Smag end en enkelt Stil.

Aage Harisen,-
Landskabsgartner.



Foreningsmeddelelser.
Foreningen afholdt aarlig Generalforsamling i »National« den 23. Februar d. A.
Formanden, Hr. I. P. Andersen bød Velkommen og foreslog Valg åf Dirigent. Hr. Broby valg¬

tes enstemmigt.
Under Punkt I meddelte Formanden, at der i det forløbne Aar har været afholdt 1 Fællesmøde,

5 Repræsentantskabs- og 22 Hovedbestyrelsesmøder, samt at Bestyrelsen har haft 320 Sager til Be¬
handling.

Kasserer Hr. Chr. Broby fremlagde Regnskabet, der udviste en Kassebeholdning paa Kr. 3266,89.
Vald. Hansen fremlagde Voldgift-Udvalgets Regnskab, som balancerede med en Saldo paa Kr. 57,71.
Regnskabet godkendtes, og det vedtoges enstemmigt at henlægge Kr. 2500,00 til Reservefonden.
Budget for 1920 fremlagdes.
Indtægter Kr. 6900,00, Udgifter Kr. 3700,00 forventet Overskud Kr. 3200,00. Vedtoges dog saa-

ledes at Agitationsudgifterne efter Klougarts Forslag forhøjes med Kr. 300,00.
Hr. Erstad-Jørgensen forelagde Rettelser til Prisvedtægten. Vedtoges.
Under Punkt VIII anbefaledes »Havekunst« paa det varmeste af Formanden m. fl.
Der fremlagdes Kalkulation over Indtægter og Udgifter vedrørende Bladet.
Det vedtoges enstemmigt, at Foreningen overtager Bladet baade ansvarlig og økonomisk i den

Form, hvori det foreligger.
Hr. Errboe gennemgik den foreliggende Lønsituation.
Formanden foreslog under Eventuelt et Bidrag til nødlidende Kolleger i Wien. Man enedes om

at sætte en Indsamling i Gang blandt Medlemmerne, og der indgik straks Kr. 345,00 fra nogle af
Generalforsamlingens Deltagere.

P. N. Klougart.

Konkurrence om en Regulering af Rosenborg Have.
Indenrigsministeriet og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse med Tilslutning af Køben¬

havns Magistrat, indbyder Kunstnere i Skandinavien til en Konkurrence om en Reguleringsplan for
Rosenborg Have.

Der skal leveres to Forslag, A) for Rosenborg Have med dens nuværende Begrænsning, B) for
Rosenborg Have naar Eksercerpladsen indlemmes.

fristen for Projekternes Aflevering er 1. September 1920.
Program og Situationsplaner udleveres mod et Depositum af 25 Kr. fra Forskønnelsesforeningens

Kontor, St. Kannikestræde 13, (Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 4—6 Eftm.)
Der udsættes 1 Præmie paa 3,000 Kr.

» » 1 » » -»2,000 »
» » 1 » » 1,000 »

Endvidere disponerer Udvalget over 2,000 Kr. til eventuelle Indkøb eller Ekstrapræmier.
Projekterne bedømmes af nedenstaaende Udvalg vedrørende Regulering af Rosenborg Have.

L. Brandstrup, "V. Fabricius Hansen, Clemen Jensen,
Billedhugger. Stadsgartner. Haveinspektør.

M. Mackeprang, Magdahl Nielsen,
Direktør ved Nationalmusæet, Dr. phil. Arkitekt, kgl. Bygningsinspektør.

Aage Bafn, Aage Schlichtkrull, I. I. Voigt,
Arkitekt. Kontorchef i Indenrigsministeriet, Stadsingeniør.

Udvalgets Formand.

Redaktion: I. P. Andersen, Havearkitekt, Lindevangen 10, København F. Ansvarshavende.
Redaktionsudvalg: Birger Errboe, Havearkitekt. P. N. Klougart, Overgartner. Knud Lohse,

Havearkitekt.

Ekspedition: Knud Lohse, Havearkitekt, Tranegaardsvej 4, Hellerup.
Eftertryk af »Havekunst's« Artikler og Billeder, maa kun finde Sted efter indhentet Tilladelse

i hvert enkelt Tilfælde.

J0H8. ALKJÆR,
TØMRERMESTER.

DRIVHUSANLÆG
DYREHAVEHEGN
• PERGOLAER *

GODTHAABSVEJ 18 C. TLF. GODTH. 1200.



C. Fogtmanns Planteskole.

Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden
Direktør: Stenhuggermester L. M V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-
brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

u

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

***###*****###***1*#*###**##***###*

L. &N. Andersens
Maskinsnedkeri.

Guldborgvej 22. København F.
Central 1316.
Godth. 1147 y.

Telefon = {
Alt Snedkerarbejde udføres.
###*#########*####*########*###*###
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STAUDER

AKSEL OLSEN'8
PLANTESKOLE
= KOLDING =

K
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Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel
Hauserplads 14.

Telefon 632.

Køsters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.

Køsters Staudebog å 2 Kr.
Plantekatalog for Have- og Skovbrug

å IV2 Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet til Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

Charles Petersen.
Roskilde.

„Patentspaden"
uundværlig tidssparende

Nutidsværktøj.

# A/s. V. FIEDLER. #

Fletværks-Indhegninger,
Tennisbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. Tif. 2790



Havebrugshøjskolen
„VILVORDE".

S
tort Udvalg i Frugttræer,
tauder, Roser og
tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlund. Tlf. Ordrup 371-372.

Carl V. Lange's
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.

Svend Lassen,
Frøavl & Frøhandel,

en gros, en detail.
Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— Forlang Kataloger. —

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter,* Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

Tuborgvej 71. Telefon'{ Helrup 523.
„ 2181.

Stenløse Kalkbrud.
Leverer Fintpulveriseret Gødnings-
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, tor-,
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver. -

Kontor: Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. Telefonr Byen 2362 x.

Sagferer
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. København B.
Telefoner:

Byen 52,00 - Central 35,50 - Central 11,589.

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforening.

Strebels origin, fflodstreiskedler
samt Strebels Rovakedler-

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

s. Lund & Lawerentz.
Pilestræde 32. København K.

Telefon: 6185. Telegr.-Adr.: Lawerentz.



Brostrøms
Planteskole.

Alle Planteskoleartikler
til

Park- og Haveanlæg.

=— VIBORG. -

0. F. LANDSBERG
Perenna

blomsterv£kster
Stora forråd i utmårkta sorter.

Prisforteckning på begåran.

PAARP. SVERIGE.

MATHIESEN?!
PLANTESKOLE!
KORSØR

PRISFORTEGNEISE
FRANCO

5^

Ifrugttræer'ROSER'FrugtbuskeI
Sirbuske - 5irtra»er • Allétræer,

garanteret fejlfri Vare.
1 tiitrukken paa aaben Mark uden læJ

Langresø Plantage.
Tlf. Tikøb 19. N. W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler:
Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „

Bregner og Frilandsorchideer „ „

Erica, Rhododendron m. m „ „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. ialt 15 Kr. pr. Sæt -{- Porto.Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer.
Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

Gartnernes Redskabsforsyning.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Landbrugsredskaber.
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan¬der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet: Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

Thor Møller. — Peder Hvitfeldtistraede 17.



HAVEKUNST

UDGIVET FOR NORDEN
AF

DANSK ANLÆGSGARTNER- OG HAVEARKITEKTFORENING

1. AARGANG

APRIL 1920



D. T. Poulsen's Planteskole.
Hovedforretning:

Roskildevej 70. * København, Valby.
— Telefon: Valby 100. —

Filial: „KELLERIS" pr. Kvistgaard.
Telefon Kvistgaard 27.

Prisliste tilsendes paa Forlangende.

j Buksbomplanter og \
! Buksbomstiklinger i

tilbydes til straks og senere Levering.
Planter 20 Kr. pr. 1000. Stiklinger 5 Kr.
pr. 1000 Stk., bundtet med 100 Stk. i hvert
Bundt. Meget store Ordre kan expederes.

Gartner LAVE,
g Tlf. Skaarup 54. Telegr.-Adr.: »Lavet. |

Svendborg.
i

C. M. Petersen & Son,
Have-, Mark- og Skovhegn,

saavel af Jerntraad som af smedet Jern. Elegante billige
Laager, Porte, Balkongelændere, Løvgange, Espalier,
og Tennisbaner.

Leverandører til Stat og Kommune.
Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og

Errboe m. fl.

Johan Riis Planteskole.
Indehaver Oskar Bang.

Etableret 1806. — NYKØBING M. Tegram-Adresse „OBAN".

Alle Artikler til:

Park, Have, Kirkegaard, Hegn & Læ i 1^ Kvalitet.
Extra Frugttræer og Buske. Udsøgt Rosen- og Sirbuske¬
sortiments. Flotte Allétrær. Stauder. Coniferae.

Katalog franco. ———-

Adolph Chr. Illadsen.
Anlægsgartner.

Strandvej 110 D. Tlf. Helr. 276 x.

Haver og Parkanlæg
udføres overalt.

Forlang Tilbud.

Tegnet af Arkitekt Jens Jørgensen.



Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales.
Tilbud sendes paa Forlangende.

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(Grundlagt 1879.)

Havnegade 39. Telefon: Central 888. Kjøbenhavn K.

P. CHRISTENSEN,
Tømrermester.

SLOTSVEJ 43. CHARLOTTENLUND.
Telefon Ordrup 619.

Specialitet:
Norske Blokhuse, Pergolaer
og Havehegn af Naturtræ.

— Referance:
Havearkitekt Knud Lohse, Hellerup.

o
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Fremtidens Indhegning.
*/s. P. Hansen.

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Planke-
værksstolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Ufor¬
gængelige. Fordrer ingen Maling og koster dog ikke mere end
Træ. Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Institutioner

-— samt Landets største Virksomheder. —

Nordre Fasanvej 19. * København. * Tlf. 10,422.

TIEKNISKE mangfoldiggøres(efter enhver Metode)
EGN INGER bedst og hurtigst hos
utein&Koch

V Farvergade S %• Telf.røo-røo



Otto Plantener.

▼ ▼

VARMEANLÆG
OG

VANDINGSANLÆG.

#

Hellerupvej 13.
Tlf. Helr. 2050. Privat Helr. 974.

Forlang Tilbud.

Specialforretning

Havebrugs- og
Gartnerartikler.

A/S. Chr. Steiner.

Rømersgade 5.
Grøntorvet. Telefon 5934.

Stort Lager og Udvalg i
■ Messing- og Kobbersprøjter -

i alle Størrelser.

Specialitet:
Drivhusbygning.

Kedel- og Røranlæg.

Hørsholm Planteskole.

Telefon:
Hørsholm
- 118. -

JENS BORNØ.

Specialitet:

Naaletræer og stedsegrønne Planter.
Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park.

Telefon:
Hørsholm
- 118. -

C.TH.ROM
HAVEREDSKABER

Haveskulptur
og alle Salgs Stenhuggerarbejder leveres
fra vore Værksteder. Mekanisk Stenhug¬
geri. Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monu¬
menter, Billedhuggerarbejder etc.

James Maag. Thorald Muller. E. Krog.
Kontor: Niels Juelsgade 8. Tlf. Central 707.

^PLANTESKOLE.^
*

V. VOIGT,
Havearkitekt. Anlægsgartner.

„Lille Ordruphøj".
Pilealle 17. Ordrup.

Tlf. Ordrup 87 & 497.

MARMORGRUS
til Haveanlæg.

#

Soluhre. Haveskulptur.
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning.
Pavillonen Østbanegaarden.

Telefon Øbro 5165.
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Rosenborg Have.
Af Haveinspektør Clemen Jensen.

I Begyndelsen af Aaret 1606 havde Kong Christian Fjerde købt de store ube¬
byggede Arealer, der laa uden for Stadens østre Port, og som indesluttedes af de
ny Fæstningsværker. Medens adskillige af Byens gode Borgere alt den Gang
havde Haver med Lysthuse uden for Voldene, hvor de om Sommeren søgte ud
til Hvile i landlige Omgivelser, havde Landets Konge ved Københavns Slot kun
Resterne af den gamle Hushave paa Bremerholm at ty til.

Denne Have havde været vel beplantet, havde smukke Plæner og flere Lysthuse
foruden »et lystigt Sommerhus«, men den fremskridende Bebyggelse af Bremer¬
holm gjorde det nødvendigt at skaffe en ny Have til Københavns Slot.

Som den praktiske og økonomiske Konge Chr. IV alle Dage var, har sikkert
Forsyningen af Hofholdningen med Frugt- og Grøntsager ligget Kongen mere paa
Sinde end just at skabe en Lysthave til at promenere i, og saaledes blev da og-
saa den ny Have mere en Nyttehave end et Lystanlæg. Tæt udenfor den gamle
Stadsgrav —- der siden blev opfyldt for at give Plads til Ny Kongensgade, den
nuværende Gothersgade — gik den 23. Marts 1606 en Arbejdsstyrke i Gang med
at indgrøfte et Areal til »Kongens Have«. Mod Syd strakte dette Areal sig den
Gang hen til Baghusene i Adelgade. Mod Nord og Øst var Grænserne de samme
som nu, medens den senere Opfyldning af Stadsgraven, der dannede Havens
Grænse mod Vest, ændrede denne Linie noget. Omtrent samtidig lod Kongen paa¬
begynde Opførelsen af et Lysthus, og med dette som Centrum blev Haven i de
følgende Aar anlagt i den regelmæssige Form, hvori vi ser den paa de gamle
Grundplaner.

Nærmest Lysthuset laa Lystkvartererne, mod Syd Køkkenhaven, mod Nord
Frugthaven og i det nordvestlige Hjørne det store Krydderkvarter (nuværende
Exercerplads), der havde Kongens særlige Bevaagenhed og af hvis Urter der i
Kongens Destillerhus blev brygget ham mangen en god Drik.

Lysthuset, der efter flere Ombygninger er bevaret til vore Dage som »Her-
kulespavillonen«, blev ganske vist udstyret med kongelige Gemakker, hvori Hoffet
under Besøg i Haven kunde tage Ophold, og hvori de enkelte Gange overnattede,
men det bød dog ikke paa en anstændig Kongebolig, og allerede 1609 besluttede
da Chr. IV at bygge et nyt og større, og Aapet efter paabegyndtes Arbejdet.

Dette Lysthus, der derefter kaldtes »det store«, — først 1624 benævnes det

Rosenborg, — blev omgivet af Voldgrave og Bastioner 1613, og Pladsen imellem
disse og Slottet blev indrettet som et lille Haveanlæg, hvis Gange 1624 blev be¬
lagte med Fliser. Herfra førte Vindebroer over Voldgraven til Lysthaven og til
den anden Side ud til Fæstningsværkerne. Den endnu bevarede Del af Ring-



— 38 —

muren opførtes elleve Aar senere, fordi de opbyggede Palisader ikke kunde hindre
den opfyldte Jord i at skride ud i Voldgraven.

Af Havens Regnskaber fra Aaret 1607 fremgaar, at der foruden Frø og Frugt¬
træer af alle Slags, bl. a. Fersken, Yinranker, Figen og Mandel blev indkøbt Blom¬
sterplanter til Lystkvartererne, deriblandt Roser, Rosmarin, Nelliker, Lavendler
og Santoline.

Før Haven endnu var nogenlunde tilvokset, kom Landet i Krig, og i Aarene

fra 1625—33 blev Haven saaledes forsømt, at der 1634 gives Ordre til at den skal
istandsættes »paa det at man ingen Spot haver deraf, naar Fremmede se den«.

I Midten af det syttende Aarhundrede var Haven tildels gaaet i Forfald.
I Frederik den Tredies Tid blev Stadsgraven tilfyldt, idet Byens Renovation

kørtes der ud, og 1663 blev Haven mod Vest udvidet med det saaledes indvundne
Areal, hvorved den fik sin nuværende Grænselinie til denne Side.

I den Bebyggelsesplan over Ny København, — det af Chr. IV erhvervede
Areal —, som Frederik III 1650 havde approberet, fandtes indtegnet to Gader ind
over Rosenborg Have fra Sølvgade til nuværende Gothersgade.

Men ligesom Chr. IV fandt Sønnen Behag i Rosenborg Slot og Have, og denne
blev forskaanet for at blive lemlæstet. Først halvandet Aarhundrede senere, 1795,
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blev et af disse Gadeanlæg (Kronprinsessegade) gennemført, hvorved Slottet mi¬
stede Størstedelen af Køkkenhaven.

løvrigt ofrede Fr. III meget paa Havens Istandsættelse og Udsmykning, hvor-
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om det i en Beretning fra 1668 hedder: »Her blev i dette Aar anvendt stor Flid
og megen Bekostning paa Bygning og Lusterværk baade i Kongens og Dronnin¬
gens (Sophie Amalienborg) Have paa de herlige og anselige Pommeranshuse og

paa de store Lysthuse, Rendebaner og hine mange Billeder af Sten og Træ og

meget Gardinsværk, som blev sat for Kvartererne om Urterne og udi Gangen saa

og ved Siderne af Haven, item ny extraordinære Vandspring og kostbare Vand-
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konst der sammesteds, hvilket altsammen ikke er kommet til en Fuldkommenhed
udi dette Aar«. Til de Billedhuggerarbejder, hvormed Haven dengang udsmykke¬
des, hører den endnu bevarede Gruppe »Løven og Hesten«, der at Chr. IV i 1617
var bestilt i Bronce hos Peter Husum og siden opstillet i Haven ved Slottet i
Gliickstadt, hvorfra den efter Dronning Sophie Amalies særlige Ønske blev ført
til Bosenborg.

Medens de gamle Krydderkvarterer i Fr. His Tid maatte vige for Karussel,
Bingrenden og andre Forlystelser, blev denne Plads atter af Christian den Femte
inddraget i Haveanlæget og udsmykket med Springvande, Statuer og andre Bil¬
ledhuggerarbejder, hvortil hørte 20 store Marmorkugler, der nu findes anbragt i
Anlæget ud imod Sølvgade. I Alleen, der fra det blaa Lysthus i Chr. IV Tid
førte imod Vest ned til Stadsgraven (Kavalergangen), stod foruden 4 legemsstore
Mands- og Kvindefigurer opstillet, 72 »underskedlige Positurbørn i Sten«, hvoraf
endnu findes 2 i Haven paa Portpillerne ved »Grønne Bro«.

Med Kong Frederik den Fjerde oprandt Havens Glansperiode. — Denne Kon¬
ges Fortjeneste af Havekunsten i Danmark bør fastholdes til sene Tider, og sam¬
tidig bør Gartneren i Bosenborg Have, Johannes Cornelius Krieger, ikke glemmes.

Kongens Sands for Havekunst og store Offervilje og Kriegers Ævne til at
udføre Kongens Planer skabte i Begyndelsen af det Attende Aarhundrede præg¬
tige Haveanlæg ved flere af de kongelige Slotte, og Krieger tør vel nok nævnes
som Danmarks første Havearchitekt og Landskabsgartner.

Allerede i April Aar 1700 blev der indkøbt 550 store Linde til Udplantning
i Haven og 8000 Avnhøj til Hække omkring Lystkvartererne, samt Pyramidetræer
til Anlæget foran Orangerihuset (nuværende Garderkaserne). At komme ind paa
Enkelthederne i denne Tids Omdannelse af Bosenborg Have vil paa dette Sted
føre for vidt, men af Thuraks Danske Vitruvius og hans Beskrivelse af Haven har
man fra 1749 et udmærket Billede af Haven og dens Udseende. Det hedder heri:
»Denne Have er meget stor og vidtløftig og har mangfoldige med høje Træer be¬
satte Gange, hvis Skygge gør Spadserergangen særdeles behagelig. De mange Spring-,
vand, som findes i Haven, de mange vel anordnede Lystkvarterer, Boscager og
Lysthuse, de adskillige tildels rare og kunstige Billeder og andre Zirater, kan ej
andet end gøre Stedet for alle lystigt og behageligt; hvorfore den og om Somme¬
ren vrimler med Mennesker, som forlyster sig med Spadserergang og Nattergalens
liflige Stemmer, som der paa rette Aarsens Tid i Mængde opholde sig, ligesom
for at forøge Stedets Behagelighed«. Man ser heraf, at Byens Borgere havde Ad¬
gang til Haven. Men det var dog kun for »skikkelige Folk« at komme i Haven
og kun i Alleerne og Hovedgangene, — og til skikkelige Folk medregnedes ikke
den Gang Holmens Folk og Landsoldaterne, der med Koner og Børn var forment
Adgang til Haven.

Med Frederik den Femtes Overtagelse af Begeringen mistede Haven Hoffets
Bevaagenhed, der i Frederik IV og Christian VI Tid havde bragt den sin Blom-
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stringsperiode, og i 1767 gav Christian den Syvende Befaling til, at Slottet skulde
indrettes til Landkadetakademi, og Lystkvartererne foran Laurierhuset (det tidli¬
gere Orangeri) til Exercerplads. Slet saa galt gik det dog ikke den Gang. Den paa¬

begyndte Nedlæggelse af Lystkvartererne blev standset, og det kostede 4062 Rdl.
at udbedre den Skade, der allerede var sket, men 1785 opnaaede de militære
Myndigheder at faa Kronprinsregentens Approbation paa, at Laurierhuset indret¬
tedes til Kaserne for den kgl. Livgarde, og dermed var det foranliggende Blomster¬
parterre dødsdømt og maatte vige for en Exercerplads. Allerede 1781 blev Stads¬
graven imod Nord tilkastet, og 1787 blev ogsaa Graven imod Exercerpladsen
sløjfet. — Den saakaldte franske Stil, der havde været den herskende i de kgl.

Haver, maatte i Slutningen af det Attende Aarhundrede vige for den landskabe¬
lige engelske Stil, og medens dette for de store Parkers Vedkommende kunde
gennemføres med Held, blev denne Stilarts Gennemførelse ved Rosenborg Haves
Omdannelse i Aarene 1823—27 nærmest en Karikatur. Kun faa Steder var der

som her Grund til at søge den architektoniske Havekunst bevaret.
Men Tiden og Smagen krævede dette absolute Brud med de snorlige Gange,

med de klippede Hække og den rolige Beplantning, og flere af Havens Gange
bærer endnuTVidne om, hvorledes man krampagtigt søgte bort fra de lige Linier.
Senere Tider har ikke kunnet bøde paa Fortidens Fejl, og Haven har nu et tem¬
melig sammenflikket Udseende. Men med alt dette har den dog bevaret en egen
Poesi, der endnu gemmer saarbare Minder fra vore Bedsteforældres Dage, og som
der skal nænsomme Hænder til for at bevare. — Dens over alle Grænser stærke

Udnyttelse som Indtægtsobjekt for mange Foreninger og Institutioner, som ved
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Fester i Rosenborg Have henter »Fyld« til Foreningskassen, har ikke været til
Gavn for Havens Trivsel.

Forhaabentlig staar den nu overfor en ny og bedre Tilværelse, og det vilde
være ønskeligt, om vor Tid kunde gennemføre, hvad Frederik den Syvende paa¬
tænkte, da han i et kgl. Reskript af 20. December 1859 siger: »Og ville Vi der¬
hos, at Du (o: Finansministeren) efter foregaaende Korrespondance med Vor Krigs¬
minister fremkommer med allerunderdanigst Forestilling om, hvorledes den nu¬
værende Exercerplads, som oprindelig udgjorde Hovedpartiet af Rosenborg Have,
atter til Rosenborgs og Vor Hovedstads Forskønnelse kunde blive inddraget i
samme.«
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Stenpartier før og nu.
Af Overgartner A. Ulleriks.

(Fortsat).

Haveanlæg kan helt dannes som Stenhaver. Japanerne er f. Eks. Mestre i
denne Kunst, og deres Stenhaver fremhæves i fremmed Havebrugslitteratur som

noget ganske enestaaende.
Ved Opbygningen er man her i Landet som Regel henvist til som Materiale

et anvende Kampesten. Disse Granitblokke er imidlertid hyppigst af meget for¬
skellig Farve, og de er derfor vanskelige at sammenbygge, idet de let kommer til
at virke uroligt. Det kan anbefales forinden Anvendelsen at sortere dem, for om

'muligt derved at hjælpe til mere Ensartethed i de enkelte Sammenbygninger og
større Ro i hele Partiet. Undertiden kan fra Brud faas anvendeligt og ensartet
Materiale, og dette bør selvfølgelig foretrækkes. En Stenart som f. Eks. Nexø
Sandsten er velegnet til Stenhaver, men kostbar. Mod Anvendelse af Flintblokke
og Koralkalk maa som Regel advares.

En almindelig Fejl ved Opbygningen af Stenhøje er, at der anvendes alt for
mange og altfor smaa Sten. Det kan ikke ofte nok indprentes, at Stenene aldrig
maa blive det dominerende. De kan ikke undværes, men maa anbringes paa
diskret Maade. De maa helsf være store og bør anvendes i større og mindre
Sammenbygninger, der naturligt slutter sig til Jordoverfladens Bevægelser. De
kan ogsaa være til Stede som Trædesten, Trappetrin og som Begrænsning for
Gangene. Jordoverfladen bør være ret bevæget, og det er af betydelig Virkning, naar
der dannes ret bratte Skraaninger og enkelte lodrette Stenvægge, fra hvilke over¬

hængende Planter kan vælde ud. Det er ved Opbygningen Jord og Sten, der i
Forening giver det gode Resultat. Jorden maa dække netop saa meget af Stenene,
at Pudeplanterne kan komme til at brede sig ud over disses Flader, og danner
man f. Eks. en Sammenbygning af flere Sten, maa Kroge og Revner mellem disse
helt udfyldes med Jord, der endda i visse Tilfælde kan lægges lidt ud paa selve
Stenene. Naar Planterne saa vokser sammen og dækker Flader og Spalter, kan
et saadant mindre Parti af Højen komme til at ligne en større sprængt Klippe¬
blok. Fig. 7 og 8 viser noget i denne Retning. At Trapper og Stenstier kan
være af god Virkning, ses af Fig. 9 og 10, det sidste viser tillige en smuk Forde¬
ling af Sten og Jord.

Udover hvad der ovenfor er sagt om Opbygningen, er det vanskeligt i en
Artikel som denne at give Raad og Vejledning for Detaillernes Tildannelse. Er
Jordoverfladen imidlertid i Hovedtrækkene udformet, saaledes som man har tænkt

sig Anlæget, kan man trøstigt begynde at anbringe Stenene. Arbejdet vil snart
tage Interessen fangen, og Ideerne vil, saafremt man ellers har Øje for, hvad der



Fig. 8. Parti fra Stenhøjen i Botanisk Have.



Fig. 9. Trappe fra Stenpartiet i Bakkehus' Have i Vedbæk.

paa en Gang er naturligt og smukt, melde sig af sig selv, efterhaanden som Vær¬
ket skrider frem.

Betragtes Billedet i Fig. 4, vil deraf ses,

af hvor stor Betydning det «r at have store
stenfri Flader til Raadighed for Planternes An¬
bringelse. . Desuden vil man af dette Anlæg,
saavel som af det i Fig. 5 gengivne Parti fra
Botanisk Have, se Eksempler, der viser det rette
Forhold mellem Sten og Planter. Stenene ei¬

der, men de dominerer ikke. De flatterer Plan¬

terne, som vokser ud over dem, og omvendt
bliver Stenene til noget helt andet end blot
Sten, de ligesom forædles, naar de delvis dæk¬
kes af disse ejendommelige Pudevækster.

Ved Beplantningen af de moderne Sten¬
haver er det Massevirkningen af de forskellige
Plantearter, der hovedsagelig giver disse An¬
læg deres Præg. Partiet i Bakkehus Have maa

atter her tjene som Eksempel. Dét taler iøv-
rigt for sig selv, viser tilfulde Virkningen af
de store Sammenplantninger af pudedannende
Stenhøjsplanter. Læg ogsaa Mærke til den « „. c, „ . ,J r no pjg |Q stensti i en Stenhave,
til venstre i Partiet anbragte Gruppe af Yucca anlagt i Parken ved Rungstedgaard.
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og til den lille Dunhammerplantage i Vandet udenfor Højen. Det er den Art
af Mellemplantning, som kontrasterer paa saa smuk en Maade med den lave
Bundbestand. Overplantning med Sinaabuske som Cotoneaster, japanske Ahorn,
Daphne cneorum og Alperoser, forskellige Erica og Hedelyng-Varieteter, Dværg¬
former af Gran og Chamaecyparis samt krybende Enebær og mange fndre, maa
ikke forsømmes, de bidrager yderligere til at give Liv og Afveksling i Partiet,
og disse Smaabuske er i sig selv meget tiltalende. I Fig. 7 ses Cotoneaster hori-
zontalis mod en Bund af Saxifraga pentadactylis. Naar denne lille Busk om

Efteraaret, inden Løvfald, staar med lutter røde Blade og senere Vintermaane-
derne igennem pranger med de mange røde Bær mod den fløjelsgrønne Bund,
er Virkningen fuld af Effekt.

Det er vel nok Beplantningen, der mere end noget andet bidrager til at gøre
de moderne Stenhaver saa tiltalende og for Haveejere saa attraaværdige, som Til¬
fældet er. Man har nemlig i de mange lave Stauder, der kommer ind under Kate¬
gorien Stenhøjsplanter, et stort og meget anvendeligt Materiale at arbejde med.
Det vil imidlertid føre for vidt her at komme ind paa en nærmere Omtale af de
mange Stenhøjsplanter, der anvendes i Stenhaverne. Blot skal Opmærksomheden
henledes paa, at der hvert Aar fremkommer værdifulde Nyheder, og den Amatør,
der særlig kaster sig over dette Felt, vil have rige Kilder at øse af.

Maatte da de moderne Stenhaver i stedse stigende Grad finde den Paaskøn-
nelse, de fortjener. Og maatte de i Fremtiden fortrænge de mange mislykkede
og uheldige Anlæg af denne Art, som desværre florerer overalt.

Något om små tradgårdar i Dalarne.
Det år for våra danska vånner jag skrifver dessa rader. Jeg har lange varit

gast i deras bordiga, leende land med de mjuka linjerna och de ljusa fårgerna.
Jag har beundrat deras hårliga parker och vackert anlagda trådgårdar, dår tråd
och våxter nå en fullåndning, som ofta kommer mig att gora jåmforelser och
sånda tankarna upp mot norr, till en bygd, dår hvarje spadtag kostar moda och
arbete, och dår himmelens våder lika ofta bringa fordårf som lif åt det, som blif-
vit sått och planterat. Det år till denna trakt, ett stycke af Dalarne, jag på en
stund ville fora Eder, ly det år en de små trådgårdarnas hemvist, och dess inne-
vånare har sedan gamla tider gjort sig kånda for den kunnighet och omsorg, hvar-
med de odla sina tåppor. Hårifrån vandrar också hvarje vår en stor skara kvin-
nor, »dalkullor«, ut till det sydligare Sverige, dår de under sommaren utfora
trådgårdsarbete.
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Dår de blå bergen och de morka skogarna ta slut breder sig en gronskande,
odlad slått ned mot Siljan. Melian åkrar, ångar och tåcka bjorkdungar ligga
gårdarna hår nåra tilisammans i byar, och de små trådgårdarna lysa som glada
fårgklickar mot de grå timmervåggarna. På våren år det aklejorna, som rå. De
stå oftast i rad utmed husvåggen och ge blott motvilligt hår och dår plats for
en rod lilja eller en grupp blå Iris. Sedan kommer åppleblommornas tid i frukt-
trådgården vid sidan af huset, dår far sjålf eller hans far har ympat alia tråd.
Så blomma syrenhåckarna innanfor gårdesgården, och sedan kommer rosornas
tid. Det år de gamla hårdiga sorterna, som blomma en gång, och sårskildt om-

tyckta åro de gula kapucinerrosorna, som alitid intaga en hedersplats. Hår och

Boningshuset med terrasser.

dår, hvarest intresset år storre och kassan båttre, har den runda rabatten i grås-
planen planterats med remontantrosor* som omhuidas och beundras och skyddas
under vintern så godt sig gora låter.

Du, som en sommardag far forbi de små vålskotta tåpporna, du tånker nog
ej på hvilken historia om moda och arbete, som ligger dår bakom. De måktiga
stenhogarna hår och dår vid vågkanten fortålja vål något dårom, men blott en
del. Det år mycket som ej mårks på en solig sommardag. Det år den sena vår¬
frosten, som ofta hålsar på ånda fram emot midsommar, den strånga vinterkylan,
som på ett omildt sått sorjer for beskårningen af tråd och buskar och den magra,
sandiga jorden, som det har behofts år och åter år att få i godt skick.

Jag har varit med om att anlågga en liten villatrådgård hår uppe och kan
tala något om, hur man så att såga får strida med naturen om hvarje stycke jord.

Nårmast huset skulle vi lågga blomsterrabatter och vid ena sidan en liten
rosentrådgård. Då jorden grafts och befriats från sten till cirka 50 centimeters
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djup, fanns det icke mycket kvar. Och det gållde at Anna något att fylla de
gapande grafvarna med. I en till vilian horande hagmark gjorde vi ett ovår-
derligt fynd bestående af stora liogar dyjord, som blifvit uppkastad vid dik-
ning for tlera år sedan. Blandad med sandjorden på stallet och tillsatt med
godsel, kalk och thomasfosfat har den nu efter några år bildat en jord, som år
svart och mjuk, och dår perenna blommor, rosor och lavendel trifvas godt. Det
år i synnerliet Gruss an Teplitz, Frau Karl Druschki och polyantharosorna, som
tyckas finna sig vål med denna for rosor vål ej så alideles idealiska jordblanding.
Lavendeln ofvervintrar utan annat skydd ån litet granris, och rosorna tåckas med
torfstro, sedan jorden frusit, såvida ej snon kommer tidigt. Da få de nojas med
snotåcket, tilis tovådret kommer.

ft

På våren år det aklejorne, som rå.

Kokstrådgården, som fått ungefår samina jordblanding som rosenkvarteret
bår hvarje år pråktiga skordar. Allting våxer så fort hår uppe. Sommarens
myckna ljus ger våxt och fårg och doft åt allting i kanske ånnu hogre grad ån
hvad fallet år i sydligare trakter.

Det kostar arbete att gora en anlåggning hår uppe om ån så liten. Det for-
dras mycken omsorg under hela våxtperioden att få allt i god våxtkraft. Men
så blir också glådjen ofver resultatet stor och kårleken till den lilla odlingen
måhånda djupare an dår modan varit mindre. Ni, som bo i ett sydligare land,
ni ana ej med hvilken glådje vi hålsa alia de spirande tecknen till lif om våren.
Hur sokande vi gå på stållen, dår någon omtåligare planta drojer att visa sig,
och hur glada vi finna några små lifstecken långs ner på fortorkade och doda
grenar.

Sommaren år så kort och vintern lång, darfor ha vi vål också en sådan
långtan att omge oss med blom mor och fårgprakt.

Ruth Brandberg.
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C. Fogtmanns Planteskole.
Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden't
Direktør: Stenhuggermester L. M V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-
brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.
I

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.
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L. &N. Andersens
Maskinsnedkeri.

Guldborgvej 22. København F.
j Central 1316.11
l Godth. 1147 y.

Telefon:

Alt Snedkerarbejde udføres.
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Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel.
Hauserplads 14.

Telefon 632.

Røsters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.

Køsters Staudebog å 2 Kr.
Plantekatalog for Have- og Skovbrug

å llh Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet til Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

i 'v m IW11 Æ"

Tivoli's

Ærespræmie

Gartner.

for Haveanlæg.

Edv. Bentzen.
Havearkitekt & Havebrugskandidat.

Alhambravej II. København V.
- Telefon 1147. -

# A/s. V. FIEDLER. #

Fletværks-Indhegninger,
Tennisbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. Tif. 2790



Havebrugshøjskolen
„VILVORDE".

s
tort Udvalg i Frugttræer,
tauder, Roser og
tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlund. Tlf. Ordrup 371-372.

Carl V. Lange's
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.

Svend Lassen,
Frøavl & Frøhandel,

en gros, en detail.
Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— -Forlang Kataloger. —

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

Tuborgvej 71. Telefon: { Helrup 523.
,, 2181.

Stenløse Kalkbrud.
Leverer Fintpulverlseret Sødnings-
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, for¬
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver.

Kontor: Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. Telefon: Byen 2362 x.

Sagferer
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. Kobenhavn B.
Telefoner:

, Byen 52,00 - Central 35,50 • Central 11,589.

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforening.

Strebels origin. Modstrømskedler
samt Strebels Rovakedler-

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

A/s. Lund & Lawerentz.
Pilestræde 32. København K.

Telefon: 6185. Telegr.-Adr.: Lawerentz.
~



Brostrøms
Planteskole.

Alle Planteskoleartikler
til

Park- og Haveanlæg.

— VIBORG. —

C. F. LANDSBERG
Perenna

blomstervakster
Stora forråd i utmårkta sorter.

Prisfdrteckning på begåran.

PÅARP. SVERIGE.
■
■
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Lang-esø Plantag-e.
Tlf. Tikøb 19. N. W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler:
Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „

Bregner og Frilandsorchideer „ „

Erica, Rhododendron m. m „ „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs .. „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)
gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. ialt 15 Kr. pr. Sæt Porto.

Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer.
Absolut den største Samling Planter I Skandinavien.

Gartnernes Redskabsforsyning.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Landbrugsredskaber.
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan¬
der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,
Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,
Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet; Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

MATHIESEN?)
PLANTESKOLE)
KORSØR

PRISFORTEGNEISE
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Sirbuske • Sirtræer • Allétræer,
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Thor Møller. — Peder Hvitfeldtsstræde 17.
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D. T. Poulsen's Planteskole.
Hovedforretning:

Roskildevej 70. * København, Valby.
— Telefon: Valby 100. —

Filial: „KELLERIS" pr. Kvistgaard.
Telefon KvistgaartT27.

Prisliste tilsendes paa Forlangende.

Adolph Chr. ladsen.
Anlægsgartner.

Strandvej 110 D. Tlf. Helr. 276 x.

Haver og Parkanlæg
udføres overalt.

Forlang Tilbud.

Buksbomplanter og
Buksbomstiklinger l

tilbydes til straks og senere Levering.
Planter 20 Kr. pr. 1000. Stiklinger 5 Kr.
pr. 1000 Stk., bundtet med 100 Stk. i hvert
Bundt. Meget store Ordre kan expederes.

Gartner LAVE,
• Tlf. Skaarup 54. Telegr.-Adr.: »Lave*. S

Svendborg.

C. M. Petersen & Søn,
Have-, Mark- og Skovhegn,

saavel af Jerntraad som af smedet Jern. Elegante billige
Laager, Porte, Balkongelændere, Løvgange, Espalier,
og Tennisbaner.

Leverandører til Stat og Kommune.
Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og

Tegnet af Arkitekt Jens Jørgensen. Errboe m. fl.

Johan Riis Planteskole.Telef. 47. Telef. 47.

Indehaver Oskar Bang.
Etableret 1896. NYKØBING M. Tegram-Adresse „OBAN".

Alle Artikler til:

Park, Have, Kirkegaard, Hegn & Læ i 1= Kvalitet.
Extra Frugttræer og Buske. Udsøgt Rosen- og Sirbuske-
sortiments. Flotte Allétrær. Stauder. Coniferae.

Katalog franco.



Græsfrø lil Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales.
Tilbud sendes paa Forlangende.

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(Grundlagt 1879.)

Havnegade 39. Telefon: Central 888. Kjø ben havn K.

P. CHRISTENSEN,
Tømrermester.

SLOTSVEJ 43. CHARLOTTENLUND.
Telefon Ordrup 619.

- Specialitet: -

Norske Blokhuse, Pergolaer
og Havehegn af Naturtræ.

Referance:
Havearkitekt Knud Lohse, Hellerup.
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Fremtidens Indhegning.
*/s. P. Hansen.

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Planke-
værksstolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Ufor¬
gængelige. Fordrer ingen Maling og koster dog ikke mere end
Træ. Leverandør til de tleste Stats- og kommunale Institutioner

samt Landets største Virksomheder. =

Nordre Fasanvej 19. * København. * Tlf. 10,422.

1IEKNISKE "langfoldiggares__ _ _ ■ ^ n_ ( efter enhver Metode)EGNINGER bedst og hurtigst hos
utein &Koch

V Farvergade & V Telf.t7Wt76o



Otto Plantener.

▼

VARMEANLÆG
OG

VANDINGSANLÆG.

#

Hellerupvej 13.
Tlf. Helr. 2050. Privat Helr. 974.

Forlang Tilbud.

Specialforretning
i

Havebrugs- og
Gartnerartikler.

A/S. Chr. Steiner.

Rømersgade 5.
Grøntorvet. Telefon 5934.

Stort Lager og Udvalg i
■ Messing- og Kobbersprøjter -

i alle Størrelser.

Specialitet:
Drivhusbygning.
Kedel- og Røranlæg.

Hørsholm Planteskole.
JENS BORNØ.

Telefon:
Hørsholm i
- 118. - •

Specialitet:

Naaletræer og stedsegrønne Planter.
Roser, Frugttræer m. m. tit Have og Park.

Telefon:
Hørsholm

• - 118. -

S

C.TH. ROM
HAVEREDSKABER

Haveskulptur
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres
fra vore Værksteder. Mekanisk Stenhug¬
geri. Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monu¬
menter, Billedhuggerarbejder etc.

James Maag. Thorald Muller. E. Krog.
Kontor: Niels Juelsgade 8. Tlf. Central 707.

jPLANTESKOLE, o"
*

V. VOIGT,
Havearkitekt. Anlægsgartner.

„Lille Ordruphøj".
Pilealle 17. Ordrup.

Tlf. Ordrup 87 & 497.

MARMORGRUS
til Haveanlæg.

*

Soluhre. Haveskulptur.
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning.
Pavillonen Østbanegaarden.

Telefon Øbro 5165.



Et Mindeblad.
Den 1. Maj d. A. døde Sveriges højtelskede Kronprinsesse Margareta. — Et

skønhedselskende, varmt og følelsesrigt Hjerte er blevet koldt. Sveriges Folk sør¬

ger dybt, og vi føler med dem.
Hvad Kronprinsessen ved^ sit Sinds Rigdom og opofrende Hjerte kom til at

betyde for Sverige, vil vi lade Sveriges Mænd og Kvinder riste i uforglemmelige
Runer. — Her i vort lille Tidsskrift, der lige fra- sin Start har haft den høje Da¬
mes Bevaagenhed, vil vi kun ved "hendes Baare frembære en stille, vemodig Tak,
for hvad hun ved sin store, varme Interesse kom til at betyde for vort Fag.

Det var vel navnlig i Sverige', at Kronprinsessen ved sin Iver og Kærlighed
til Havekunsten vakte Interessen for denne til Live i vide Kredse. Her i Landet
naaede Kendskabet til den Del af Kronprinsessens Virksomhed vist ikke langt ud
over Fagkredse^ men her blev hun ogsaå godt kendt og skattet, som den der var
med til at skabe nyt Liv i en Kunstart, der længe fristede Livet i Ligegyldig¬
hedens Skyggeland.

Fra England bxagte hun med, hele sit Hjemlands glødende Begejstring for
Blomster og disses Arrangement, og fra Sofiero Park, hvor Kronprinsessen skabte
skønne Billeder, voksede efterhaanden Interessen ud iblandt Folk — først til hele
hendes store Vennekreds paa de skaanske Herregaarde, og senere, da hendes Bog
»Vår Trådgård på Sofiero« udkom — ud til vide Kredse — til høje og lave.

Ja, høje og lave, rige og fattige. Det var vel i det hele taget det, der gav
hende sit menneskelige Højhedspræg; hendes Kærlighedsgerning i Livet var for
alle, rige og fattige uden Forskel — i Menneskenes saavel som i Blomsternes
Verden. ♦

Ære være hendes Minde!
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Parken ved Wegeholm, Sverige.
For nogle Aar siden beærede Tidsskriftet »Konst« mig med en Opfordring

til at offentliggøre nogle Skitser og Planer af nogle af mig udførte Anlæg, og

blandt dem, der fandt Plads i Bladet, var der netop nogle fra ovennævnte Park,
samt en kort Beskrivelse af denne.

Jeg forudskikker disse Bemærkninger for at bede Læsere af »Havekunst«, der
muligvis har været præsenteret for Billeder fra Wegeholm Park, undskylde Gen¬
tagelsen. Da jeg imidlertid nu er i Stand til, ved Hjælp af forøget Billedstof, at
belyse denne ejendommelige Park noget bedre end den Gang, saa haaber jeg der¬
ved at gøre Afbigt for den Trivialitet, en Gentagelse kan være. Arbejdet med
Wegeholm Park regner jeg for at være en af de ejendommeligste Opgaver, der, i
min snart lange Praxis, har været stillet mig. Dels fordi Terrainforholdene, eller
maaske rettere selve Situationen, var saa ovenud indviklet, saa godt som uden
Antydning af Holdepunkter eller Midterakser, skævt og gennemskaaret som det
var af den stærkt dominerende Wegeaa. — Dels ogsaa, og ikke mindst, fordi det
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gamle ca. 400-aarige Slot i sin dystre Fæstningsstemning næsten syntes at tilbage¬
vise ethvert Forsøg paa at skabe en glad og lys Parkstemning om sig.

Hvad der imidlertid ogsaa bidrog til at gøre Opgaven interessant, var Sam¬
arbejdet med Ejeren, Hr. Ritmester W. von Geijer, der et Par Aar forinden havde
overtaget Gaarden i en yderst misserabel Stand, thi sjældent har jeg truffet et
mere initiativrigt og kunstnerisk interesseret Menneske end han. Med aldrig svig-

I. P. Andersen: Detail af Parken ved Wegeholm (Slotsøen).

tende Begejstring kastede han sig over Opgaverne saavel med Restaurering af Slot¬
tet som ved Anlæget af Parken, og i denne Forbindelse maa jeg sige, at mange af
de Ting i Parken, der er lykkedes bedst, skylder jeg absolut Samarbejdet med ham.

Selve Slottet, der nu af Ejeren er bragt tilbage til sin oprindelige Skikkelse,
er bygget 1530 af Tyge Krabbe. Husets Struktur er pragtfuld i al sin enkle,
simple Massevirkning, men fæstningsagtig og tung, helt omflydt af den brede Wegeaa,
der yderligere bidrager til at fremhæve Fæstningssteinningen. Ejeren, der i flere
Aar havde opholdt sig i Syden, havde nærmest Ide om at faa skabt et vist Itali-
eneri for Parkens Vedkommende, saavidt Omgivelserne tillod det, og ud fra denne
Ide forsøgte jeg saa at lægge Planen, hvortil jeg blev fortrinlig hjulpet af den



I. P. Andersen: Parken ved Wegeholm (Rosenhaven set fra Drivhusanlæget).
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Omstændighed, at Hr. von Geijer var Medejer af Ignaberger Kalkstenbrud, hvor¬
fra Materiale til Mure, Trapper, Piller o. s. v. var let og forholdsvis billig til¬
gængeligt.

Som man vil se paa Planen, danner Wegeaaen en naturlig Voldgrav omkring
Slottet og Slotsgaarden og danner i sit Løb to Øer, hvoraf den ene indtages af
Slotsgaard med Stalde, Garager og Funktionærboliger, medens den anden alene
giver Plads for Slottet med Blomsterhave. Forbindelsen mellem Slottet og Slots¬
gaarden sker over en gammel Hængebro. Adgangen fra Slotsøen til Parken fore-
gaar nu paa den Maade, at Ringmuren, der løber rundt om hele Slotsøen, blev

I. P. Andersen: Wegeholm, Terrasser med Pergola ved Rosenhaven.

gennembrudt i Sydfløjens Midterakse, og den ret store Terrainforskel (ca. Mtr. 1,50)
ophævedes ved et monumentalt Trappeparti. Aabningen i Muren forsynedes med
Portpiller, hvori der blev anbragt en smuk gammel Smedejernsport.

Overgangen fra Slotsøen over Aaen til Haven var allerede paa et tidligere
Tidspunkt anlagt, og ret tilfældigt, men at ændre dette Forhold ønskede man dog
ikke, da netop dette »tilfældige« var af udmærket Virkning, samtidig med at det
gav Mulighed for en ret stor ubrudt Vandflade i Slottets Midterakse. Selve den

parkmæssige Del af Haven, der ligger Syd for Slottet, staar i Forbindelse med
Skoven. Plantningen paa dette Parti, som er vist paa Plænen, bestaar hovedsageligt
af prægtige, flere hundrede aarige Ege, som for en stor Del er underplantet med
Rododendron. løvrigt ligger hele Partiet som en stor ubrudt Græsflade, hvor
ingen Gange eller Buskplantning bryder Helheden. Den vestlige og nordvestlige
Del er mere havemæssig udformet og bestaar af en stor, fuldstændig regelmæssig
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Græsflade, uden Blomster eller anden Beplantning, kun gennemskaaret af to midter-
delende Gange, der samler sig i en Plads, hvori der staar en ældgammel Acacia.
Hele Partiet er paa de to Sider mod Vest og Syd omgivet af gamle Lindehække,
mod Øst af Aaen og mod Nord af Terrasserne ved Bosenhaven.

Paa dette Plateau laa, da Omlægningen af Parken fandt Sted, et ret stort
Drivhusanlæg, som iøvrigt var nyopført, men da Drivhusenes Beliggenhed her var

meget ødelæggende for Helliedsvirkningen, gik Godsejeren med til, trods den store
Bekostning at nedrive disse og flytte dem op paa næste Plateau, hvor de nu i
fuldstændig ny og moderne Skikkelse danner Afslutning for Bosenhaven mod Nord.

I. P. Andersen: Wegeholm, Staudegang paa Terrasserne.

Rosenhaven, der ligger ca. 3 Meter over forannævnte Parti, er anlagt paa en Plads,
der tidligere indtoges af Gaardens Økonomibygninger, Stalde og Lader, og Ter¬
rasserne er bygget paa Levninger af Mure fra disse Bygninger. Opgangen til Ro¬
senhavens Terrasser dannes af to Trappepartier udført i Ignaberga Kalksten, og

paa øverste Terrasse er bygget en Pergola med ialt 40 Piller af Ignaberger Kalk
i firkantede ruhuggede Kvadre. Træværket paa denne er lavet af gammel Eg.
Terrassemurene og selve Terrasserne er beplantet med Stauder i alle Arter, hæn¬
gende og pudedannende, og de afgiver et pragfuldt Skue i Blomstringstiden.

Selve Rosenhaven er formet over et gammelt Motiv. Midten dannes af en

Rundhæk af ca. 3 Meter høj Tax, hvori er udskaaret fire »Døraabninger«, og in¬
derst i Pladsen staar en Bronce og fire Bænke. Med Undtagelse af en Runding
af Pyramidepopler omkring Midterpartiet, er al Højplantning i Rosenhaven stedse-
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I. P. Andersen: Wegeholm Slot set fra Parken.

grønne Træer med enkelte Skovfyr (Pinus silvestris), Hele Anlæget af Parken
varede ca. 3 Aar og tilendebragtes i det væsentligste i 1914.

Den Tid, jeg anvendte paa Arbejdet med Wegeholm Park, staar for min Er¬
indring som den skønneste Tid i min Arbejdsperiode. — Ikke fordi jeg kan se
tilbage paa et helstøbt, vellykket Værk — tværtimod; thi paa mange Punkter,
endogsaa meget væsentlige, svigtede mine Evner fuldstændig; — men fordi jeg,
trods alt, ud af en temmelig vanskelig Situation fik Lejlighed til at skabe en god
venlig Helhedsvirkning, og saa som tidligere nævnt, fordi jeg hos Ejeren, Hr. Rit¬
mester von Geijer, fandt en forstaaende og iderig Arbejdskammerat.

I. P. Andersen.
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Adelsnås.
Af Gosta Reutersvdrd.

Utmed en långstråckt liten sjo i Ostergotland, med strander kantade av kno-
tiga 100-åriga ekar, och dår bjorkarna luta sina långa grona slojor ned mot vatt-
net, ligger det for oss svenskar så vålkånda Adelsnås med sin urgamla park. Hår

Adelsnås »Templet«.

blir naturen aldrig monoton på grund av dennas rikhalt på sjo och oar, dår skogs-
brynen lik lekande sommarmoln vålva fram i horizonten. Har man vandrat ned
mot Adelnås, kan man aldrig glomma det intryck det gamla 100-åriga templet
gor, dår det vid sidan av vågen på en mossig stenhåll stråcker sina 7 vita pelare
mot ett årggront, vålvt koppartak. Byggt i grekisk stil med en småcker arkitrav
mellan pelarne och taket, visar det hån mot en dåtida, skicklig byggherre. Har man
vandrat uppfor berghållen, dit ingen riktig våg leder, utbreder sig en vid, hårlig
utsikt over parken, som skjuter som ett nås uti sjon. A lit det baron Theodor
Adelswård gjort for Adelsnås forskonande, kan jag åndock icke hår helt fullt skildra,
ty det år årtiondens arbete som blivit nedlagt, och svindlande summor, som blivit
brukta, for att nå det utseende, som parken nu åger. Från och med man trått
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in under den gamla hamrade jårngrinden, tills dess man nått den bortesta vågen,
lågger man aldrig mårke till onaturliga detaljer, ty allt man ser smyger så lekande
och lått in i den vilda, stora, hårliga skogen. Men baron Adelswård har också
forstått att vånda sig till goda rådgivare, bland vilka den beromde engelske tråd-
gårdsarkitekten Millner var, som hår vid Adelsnås har utfort en del stora arbeten.
Han låt ån, som kom forsande ifrån skogen, hejda sig i sitt lopp, innan den liann
kasta sig vidare utfor våldiga stenar, och bilda en liten sjo. I delta ståndigt friska
vatten, gro nu olikfårgade nåckrosor och ge dårigenom en fortjusande bild mot det
gamla vitkalkade biblioteket, från vilket breda stentrappor leda ned till strandkanten.

Adelsnas: Rosentradgarden.

Litet hogre upp i parken hora vi åter vatten, ty hår år anlagd en suinp-
trådgård, dår vara allra vackraste svenska vattenvåxter gro sida vid sida. Hår
blomma Iris, och hår llyter vattenklover på sitt vackra bladverk, och bredvid
gunga ranuncler som en vit matta, och i bakgrunden ser man några lavbevuxna
svenska bergknallar, dår bland mossa och stenar inandelblommor och harsyra
lysa med sina vita huvud, och stannar man och lyss, hor man hur en liten por-
lande båck sjunger naturens melodiska sång, under det att den rinner bort mellan
stubbar och stenar. Bland eklov och gront skymtar ett ånnu vackrare parti,
nåmligen Rotundan. Hår lågo for en del år sedan några gamla våxthus, som
nedrevos så når som på det vackra mittpartiet med den småckra kupolen, vars
buktande linjer sluta i den långa, ranka, gammaldags vindflojeln. Från mittpartiets
sidor, har nu efter professor Claessons ritning utbyggts en pelargång, den s. k. Rotun-
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dan, och framfor denna har under de sista åren anlagts efter engelskt monster en

fortjusande forsankt rosentrådgård. Breda stentrappor markera sankningen och leda
ned mot gråsfålt, dår jattestora stenblock av den från Åtvidaberg så beromda båck-
fallsstenen utgora gångar, och i vilkas springor gro små alpvåxter och gråstufvor,
och utmed vilkas sidor hårliga rosenrabatter stå och blanda sina fårger med
lavendelns små blå huvuden. I rosentrådgårdens mitt finnes en spegeldamm, i vars
centrum resa sig 4 hopnitade klippblock, så vål avhuggna att vattnet ljudlost sipprar
fram over dem, fårgande den i sig sjålv så morka båckfallstenen ån morkar«. Det
år verklig poesi over denna anlåggning; den vita Rotundan mot ett ekbevuxet berg

Adelsniis: Rotundan.

och framfor denna byggnad det klara vattnet, omgivet av lavendel och rosor,
och dår långst borta urgamla parktråd, vid vilkas rotter stå nigande forgåtmigej
och sippor.

Det nya slottet, som skymtas redan vid entrén, år ritat av professor Claesson
och reser sig på toppen av ekbacken, varifrån utsikt finnes over hela parken.
Det år ånnu ej fårdigt, men dess yttre linjer ge den besokande goda begrepp 0111
dess våldiga dimensioner och dess måktiga utseende, dår det reser sig som kro-
nan vilken parken dromt och våntat på under så många år. Från slottet fora
vågar fram i parkens olika riktningar, ån upp mot utsiktspunkter, ån ned i dal-
sånkor eller utmed den vackra sjon. På en plats utbreder sig en hårlig ång mot
gronklådda skogskullar, dår brustna klippblock ligga kastade om varandra, och
framfor dessa senerier ha flera friluftsskådespel uppforts, och nåppeligen kan
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någon båttre plats finnas ån denna, med skogen som kulisser och med vinden
och fågelkvittret som musiken.

Jag onskar mina danska och svenska låsare att få tilfålle att bese Adelsnås,
helst en sommardag eller kanske — en sommerafton, når suset från de våldiga
ekkronorna blandar sig med taltrastens drillar eller prasslet ifrån vassen till
gåddors och småfisks plaskande, och lyss man då hor man kanske en handklaversåt
från en båt långt ute på sjon.

Arbejdsglæde.
Samtidig med at der er en lykkelig Fremgang at spore i vort Fag med Hensyn

til Planlæggelse af Haver, er det fristende at spørge 0111 det samme kan siges om
den praktiske Udførelse af Haveanlæget efter Plan, altsaa selve Arbejdet i Marken.
— Svaret vil vel nok efter Omstændighederne komme til at lyde noget forskelligt;
men hvad man end vil sige, er det aldeles givet at Værdien af det Arbejde der
ydes i Almindelighed ved Omsætningen af en Haveplan i Marken gennemgaaende
er for singe.

At overføre en Haveplan i Marken paa en saadan Maade, at dens inderste
Tanke og Væsen udtrykkes klart og koncist igennem et i de mindste Detailler
forstaaet Anlægsarbejde, kræver i Virkeligheden en betydelig Erfaring og et ikke
ringe Talent. Thi en Haveplan kan være aldrig saa godt gennemarbejdet og
gennemtænkt, der bliver dog altid en god Del tilbage for Anlægsgartneren at
læse imellem Linierne. — Om Jordlinien skal faa den bløde, levende Form eller
Gangene udtrykke den talende ledende Linie, som den projekterende har tænkt,
eller om Plantningsmaterialet bliver placeret paa en naturlig Maade afhænger saa
inderligt af Anlægsgartnerens Følelse og Forstaaelse af Sagen.

Mangen en daarlig planlagt Have er bleven taalelig, naar den er udført i Praksis
af en dygtig Anlægsgartner, ligesom en Plan godt kan fuldstændig forkludres naar
den kommer i Hænder paa en ukyndig.

Altsaa, for at et Haveanlæg kan vokse frem af Planen og faa et smukt og
gennemført Udtryk, er det af overordentlig Betydning, at den, der leder Arbejdet
i Marken, forstaar sit Fag i alle Enkeltheder, men for at naa saa vidt maa man
lære og atter lære.

Hvormange af vore unge Anlægsgartnere har virkeligt Kendskab til almindelig
Jordbehandling, f. Eks. bare dette, at lave Jorden saaledes til, at den giver Be¬
tingelser for en god Vækst, og fremfor alt, hvor finder man Respekten og Kær¬
ligheden til Arbejdet, til Materialet, til Planter og Jord og alt det, der burde fylde
den, der arbejder med disse Ting, med en altoptagende Arbejdsglæde.

Men skal vi naa frem til den Genfødelse i Kunsten at anlægge Haver, som
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Begyndelsen af det Aarhundredet gav Løfte om, saa maa ikke alene Havearkitekten
men ogsaa Anlægsgartneren søge at dygtiggøre sig, maa f. Eks. rejse ud, maa se
hvad der ydes og er ydet andre Steder i hjemlige Forhold. At tilkæmpe sig
Viden kræver altid en god Del Energi, og for vort Vedkommende kræver det end-

ogsaa særdeles meget — uden Læreanstalter og Skoler, som vi er. Men ligemeget,
skal vort Fag naa frem til den Plads i Samfundet, som det fortjener, saa maa vi
stille meget store Krav til os selv. Til Gengæld kan jeg love den Ungdom, der
igennem Lærdom og Erfaringer naar ind til det inderste af Arbejdets Væsen og
Kærne, en stor Løn — ikke i Form af Penge maaske, men i en Livsværdi avlet
i den Arbejdsglæde, som det indgaaende Kendskab til sit Fag altid afføder. —

Hvad byggede det 17. og 18. Aarhundredes Haver saa herligt op? En stor¬
stilet, stortænkt Plan! — Ja, men disse Havers indre rige Liv og Opbygning —

Betingelserne for deres Pragtudfoldelse i Vækst og Farver, det var Anlægsgart¬
nerens Indsats, og det er Udtrykket for en Stands Arbejdsglæde og Forstaaelse
af sit Fag.

Der maa i det hele taget manes til alvorligt Arbejde netop iblandt Ungdom¬
men; Begejstringen og Glæden ved Arbejdet maa atter bringes til at vokse frem,
op over alt det, der trækker ned, og de af os, der fagligt staar med begge Ben
paa Jorden, maa hjælpe til med Baad og Daad for at bringe Ballance i Sagen.

I. P. A.

Dansk Anlægsgartner og Havearkitektforenings Repræsentantskabsmøde
afholdtes Torsdag d. 12. Maj d. A., Kl. 2, i »National«.

Formanden Hr. I. P. Andersen bød Velkommen og foreslog Hr. Broby til Dirigent.
Valgtes enstemmigt.
I—II. Klougart oplæste Hovedbestyrelsens Protokol fra 31. Januar 1920 til Dato. Ligeledes Vold-

giftsudvalgets Protokol fra samme Dato. Begge godkendtes.
III. Kassereren Hr. Broby gav forskellige Oplysninger om Foreningens Regnskab og Bogerne var

fremlagt til Eftersyn.
IV. Hr. Errboe oplæste Forslag til Overenskomst mellem Københavns Kreds og Arbejdsmændenes

Fagforening i Søllerød Sogn. Godkendtes (dog med en Tilføjelse til § 13).
V. Hr. I. P. Andersen oplæste Forslag til Overenskomst mellem Fyenskredsen og Dansk Gartner-'

forbund. Vedtoges.
VI. Hr. Errboe oplæste Overenskomstforslag mellem Københavns Kredsen og Dansk Gartner¬

forbund. Vedtoges (dog med en Tilføjelse til § 15).
VII. Hr. I. P. Andersen oplæste Overenskomstforslag, som var sendt fra Dansk Gartnerforbund

til S. Korning, Aalborg. Det vedtoges at lade Hr. Korning forhandle videre med D. G.
VIII. Vald. Hansen oplæste Vedtægter for Københavns Kreds. Vedtoges med to Ændringer.
IX. Hr. Erstad-Jørgensen foreslog, at Repræsentantskabet opfordrer Hovedbestyrelsen til at ind¬

kalde til en ekstraordinær Generalforsamling, for der at tage Stilling til Forslag om Nedsættelse af
Avancen til 25 %, og til Drøftelse af Spørgsmaalet om Foreningens eventuelle Indmeldelse i Dansk
Arbejdsgiverforening.

X. Hr. Madsen, Helsingør (Suppleant for Hansen, Kragenæs) meddelte under Eventuelt Resul¬
taterne af de førte Forhandlinger mellem Helsingør Kredsen og Dansk Gartnerforbund.

Mødet sluttedes Kl. 11. Aften. „ „ ~ ,

Redaktion: I. P. Andersen, Havearkitekt, Lindevangen 10, København F. Ansvarshavende.
Redaktionsudvalg: Birger Errboe, Havearkitekt. P. N. Klougart, Overgartner. Knud Lohse,

Havearkitekt.
Ekspedition: Knud Lohse, Havearkitekt, Tranegaardsvej 4, Hellerup.
Eftertryk af »Havekunst's« Artikler og Billeder, maa kun finde Sted efter indhentet Tilladelse

i hvert enkelt Tilfælde.



Den

bedste Vejledning
for alle Haveelskere

er

G. N. Brandts Havebøger.

Roser Pris pr. Bind:
Stauder . heft. Kr. 4,50,
Vand- og Stenhøjsplanter indb. — 7,00

*

Chrysanthemum og \ heft. Kr. 7,50,
Lathyrus I indb. — 10,00.

Et Sæt Havebøger, indbundet og i Kartonnage, Kr. 29,50.

J0H8. ALKJÆR,
TØMRERMESTER.

DRIVHUSANLÆG
DYREHAVEHEGN
* PERGOLAER *

GODTHAABSVEJ 18 G. TLF. GODTH. 1200.



C. Fogtmanns Planteskole.

Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden'4
Direktør: Stenhuggermester L. M V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-
brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

.1

L. & N. Andersens
Maskinsnedkeri.

Guldborgvej 22. København F.
„ . I Central 1316.
Telef°": i Godth. 1147 y.

Alt Snedkerarbejde udføres.

□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DO □□□□□□□[!□

K
A
T
A
L
0
G

G
R
A
T

1
S

STAUDER

AKSEL OLSEN s
PLANTESKOLE
= KOLDING =

K
A
T
A
L
O
G

R

N

O

Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel.
Hauserplads 14.

Telefon 632.

Køsters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.

Køsters Staudebog a '2 Kr.
PI antekatalog for Have- og Skovbrug

a lll2 Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet til Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

HAVE 3#!:AN LÆG
Tivoli's

Ærespræmie

# A/s. V. FIEDLER. #

Gartner.
for Haveanlæg.

Havearkitekt & Havebrugskandidat.

Alhambravej II. København V.
— Telefon 1147. -

Fletværks-Indhegninger,
Tenn;sbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. Tif. 2790



Havebrugshøjskolen
„VILVORDE".

s
tort Udvalg i Frugttræer,
tauder, Roser og
tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlund. TIf. Ordrup 371-372.

Carl V. Langes
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.

Svend Lassen,
Froavl & Frøhandel,

en gros, en detail.

Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— Forlang Kataloger. —

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

Tuborgvej 71. Telefon Helrup 523.
„ 2181.

Stenløse Kalkbrud.
Leverer Fintpulveriseret Gødnings-
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, for¬
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver.

Kontor: Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. Telefon: Byen 2362x.

Sagfører
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. København B.
Telefoner:

Byen 52,00 - Central 35,50 - Central 11,589.
»

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og
Havearkitektforen ing.

Strebels origin. Hodstremskedler
samt Strebels Rovakedler-

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
ti! Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

s. Lund &Lawerentz.
Pilestræde 32. København K.

Telefon: 6185. Telégr.-Adr.: Lawerentz.



Brostrøms
Planteskole.

Alle Planteskoleartikler
til

Park- og Haveanlæg.

= VIBORG. —

C. F. LANDSBERG
Perenna

blomstervakster
Stora forråd i utmårkta sorter.

Prisforteckning på begåran.

PÅARP. SVERIGE.

Langresø Plantage.
Tlf. Tikøb 19. N. W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler:
Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „

Bregner og Frilandsorchideer „ „

Erica, Rhododendron m. m „ „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs .. „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)
gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. ialt 15 Kr. pr. Sæt -f- Porto.

Alt leveres i store Planter eller god« voksedygtige Eksemplarer.
Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

Gartnernes Redskabsforsyning.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Landbrugsredskaber.
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan¬
der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,
Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,
Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet: Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

MATHIESEN?!
PLANTESKOLE!
KORSØR

PRISFORTEGNEISE
FRANCO

| FROCnRÆER'ROSER'FRUGTBUSKEl
Sirbuske • Sirtræer • Allétræer c

garanteret fejlfri Vare.
I tiitrukken paa aaben Mark uden Læ

Thor Møller. — Feder fLritfeldtutnede 17.
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D. T. Poulsen's Planteskole.
Hovedforretning:

Roskildevej 70. * Københ'avn, Valby.
— Telefon: Valby 100. —

Filial: „KELLERIS" pr. Kvistgaard.
Telefon Kvistgaard 27.

Prisliste tilsendes paa Forlangende.

Adolph Ghr. Madsen.
Anlægsgartner.

Strandvej 110 D. Tlf. Helr. 276 x.

Haver og Parkanlæg
udføres overalt.

Forlang Tilbud.

i Buksbomplanter og I
I Buksbomstiklinger i

tilbydes til straks og senere Levering.
Planter 20 Kr. pr. 1000. Stiklinger 5 Kr.
pr. 1000 Stk., bundtet med 100 Stk. i hvert
Bundt. Meget store Ordre kan expederes.

Gartner LAVE,
• Tlf. Skaarup 54. Telegr.-Adr.: tLaoet.

Svendborg.

C. M. Petersen & Søn, KfrÆ
Have-, Mark- og Skovhegn,

saavel af Jerntraad som af smedet Jern. Elegante billige
Laager, Porte, Balkongelændere, Løvgange, Espalier,
og Tennisbaner.

Leverandører til Stat og Kommune.
Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og

Tegnet af Arkitekt Jens Jørgensen. Errboe m. fl.

Johan Riis Planteskole.
Indehaver Oskar Bang.

Etableret 1896. NYKØBING M. Tegram-Adresse ,&BAN".

Alle Artikler til:

Park, Have, Kirkegaard, Hegn & Læ i Is Kvalitet.
Extra Frugttræer og Buske. Udsøgt Rosen- og Sirbuske¬
sortiments. Flotte Allétrær. Stauder. Coniferae.

Katalog franco.



Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales.
Tilbud sendes paa Forlangende.

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(Grundlagt 1879.)

Havnegade 39. Telefon: Central 888. Kjøbenhavn K.

P. CHRISTENSEN,
Tømrermester.

SLOTSVEJ 43. CHARLOTTENLUND.
Telefon Ordrup 619.

Specialitet:
Norske Blokhuse, Pergolaer
og Havehegn af Naturtræ.

Referance:
Havearkitek't Knud Lohse, Hellerup.
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Fremtidens Indhegning.
*/s. P. Hansen.

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Planke-
værksstolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Ufor¬
gængelige. Fordrer ingen Maling og koster dog ikke mere end
Træ. Leverandør lil de fleste Stats- og kommunale Institutioner

samt Landets største Virksomheder.

Nordre Fasanvej 19. * København. * Tlf. 10,422.

iekniske "Tiangfoldiggares
_ _ _ _ _ _ __ ( efter en huer Metode)

EGN INGER bedst og hurtigst hosTjekEGh
Uf

V Farvergade & V Telf.^o-^760



Otto Plantener.
VARMEANLÆG

OG

VANDINGSANLÆG.

#

Hellerupvej 13.
Tlf. Helr. 2050. Privat Helr. 974.

Forlang Tilbud.

Specialforretning

Havebrugs- og
Gartnerartikler.

A/S. Chr. Steiner.

Rømersgade 5.
Grøntorvet. Telefon 5934.

Stort Lager og Udvalg i
- Messing- og Kobbersprøjter -

i alle Størrelser.

Specialitet:
Drivhusbygning.

Kedel- og Røranlæg.
••••••••••••••••<

Hørsholm Planteskole.

Telefon:
Horsholm
- 118. -

JENS BORNØ.

Specialitet:

Naaletræer og stedsegrønne Planter.
Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park.

j Telefon:
• Hørsholm
• - 118. -

:

C.TH.ROM
HAVEREDSKABER

Haveskulptur
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres
fra vore Værksteder. Mekanisk Stenhug¬
geri. Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit oe Sandsten. AlleO

Slags Fliser til Havegange etc. Monu¬
menter, Billedhuggerarbejder etc.

James Maag. Thorald Muller. E. Krog.
Kontor: Niels Juelsgade 8. Tif. Central 707.

ijPLANTESKOLE.CJ

V. VOIGT,
Havearkitekt. Anlægsgartner.

„Lille Ordruphøj".
Pilealle 17. Ordrup.

Tlf. Ordrup 87 & 497.

MARMORGRUS
til Haveanlæg.

*

Soluhre. Haveskulptur.
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning.
Pavillonen Østbanegaarden.

Telefon Øbro 5165.
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Udsigt fra Villaen.

BILLIGERE HAVER.
Af Havearkitekt Georg Georgsen.

Tiderne er sløje, ingen vil mere benægte det, mange er Pessimister og mener
udfra Historien at kunne forudsigé vort Fags Forfald og vor Kunsts Dekadence.

Den økonomiske Nedgangsperiode, der nu er kommen, tidligere og pludseli¬
gere end ventet, savner ikke sit Sidestykke i Historien, og ofte har vi læst om

Dekadencen som de sløje Tiders Følgesvend; men hvem tør paastaa, at dette er
en uafvendelig Naturlov?

Jeg tror, vi nu staar ved Skillevejen, den økonomiske Deroute er en Realitet
og Pessimismen en naturlig Følge heraf; men Udviklingen. kan enten fortsætte
ud i Forfaldets Haabløshed, hvis Pessimisinen bundfælder sig i almindelig given
op, og Historien vil da endnu engang gentage sig, eller Mismodet over Tidernes
Skiften kan virke som en Appel til ny Handling under nye Forudsætninger, og
da er det min Overbevisning, at vi ved maalbevist Arbejde ikke alene kan føre
Havekunsten gennem den Tid, som kommer, men at vi ogsaa ved de mere karrigt
tilmaalte Virkemidler og ved mere sparsom Detaillering kan opnaa en Renhed i
Linierne og en Ro over Rilledet, der kun kan betegnes som et Fremskridt.

Vi maa »ændre Signalerne«, ikke længere dvæle ved den Tid, som var, men

møde den Tid, som kommer. Samfundet kalder til Sparsommelighed, og hvad
ligger da nærmere, end at ogsaa vi stiller vor Teknik og kunstneriske Erfaringer
til Tjeneste under de nye Forhold.

Det er jo ikke alene en Havearkitekts Opgave at danne det bedst mulige Have¬
anlæg, men ogsaa det billigst mulige.
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Det bliver derfor vor Opgave at finde en ny Norm, der forener det, der i
Øjeblikket er økonomisk overkommeligt, med det, der ogsaa i Fremtiden kan virke
kunstnerisk berettiget.

Vi maa ikke slaa af paa de kunstneriske Fordringer for at opnaa en øje¬
blikkelig Fordel i Prisbillighed, derved vil let Anlæget's Fremtidsmuligheder for¬
tabes — der kommer atter en Gang bedre Dage, og da vil det være heldigt, om
man kunde bygge videre paa de sløje Tiders Anlæg.

Der maa arbejdes med langt Sigt, og det er sikkert den successive Gennem¬
førelse af Haverne, der skal bane Vejen fremad.

Thi det er for mange Mennesker uoverkommeligt at ofre en stor Anlægssum,
medens de fleste gerne vil og ogsaa kan ofre et mindre aarligt Beløb til Nyan¬
skaffelser og Udvidelser.

Den store Vanskelighed, vi ved successiv Haveanlæggelse støder paa, er Jord¬
arbejdet.

Thi Jordformen er det grundlæggende ved alle Anlæg, det regulerende Jord¬
arbejde er det første Arbejde, der aldeles ikke kan vente, til Haven er tilplantet,
og Jordarbejdet er tillige det dyreste Arbejde, der nu falder sammen med en Tid,
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Haven i Fugleperskektiv. '

hvor der i særlig Grad maa spares, derfor maa vi ved Projekteringen af frem¬
tidige Haver først og fremmest lægge Vægt paa at undgaa Jordarbejde.

Her tror jeg, Sagens Kærne træffes, og det er ud fra disse Betragtninger og
med disse Forudsætninger, at nærværende lille Haveanlæg er udarbejdet.

Det paagældende Areal ligger højt paa- en ujævn Sydskraaning ned mod en
af Nordsjællands mange naturskønne Søer. En endnu »uopdaget« Beliggenhed i
Forbindelse med, at der ikke ejes Jord direkte til Landevejen eller Søen, har be¬
tinget forholdsvis billigt Køb og gjort det overkommeligt at erhverve et ret stort

Stykke, hvor det blev stillet mig til Opgave at udarbejde en Plan til et Have¬
anlæg, der — udført af flere Gange — kunde danne Rammen om en fremtidig
Villa og give et lille Sommerhus til foreløbig Beboelse en saadan Beliggenhed, at
det senere kunde indgaa i det færdige Anlæg som Pavillon. —-

Beliggenheden paa fri Mark stiller straks to Krav: at der skabes et kraftigt
Læ, der kan muliggøre Friluftsophold i vort blæsende Klima, og at Nyanlæget er
i Harmoni med den nærliggende Landsby, hvis slraatækte Huse kun anes bag de
omgivende Bondehavers tætte Løvhæng, ethvert dyrt og »flot« Stakit vil her være

Vandalisme, og en stærkt synlig Villa let et noget anmasende Brud paa Landskabets Ro.



Tværaksen set mod Valnøddetræet.

Praktiske og landskabelige Hensyn samvirker 0111 at skjule Haven, og det
første Arbejde skal derfor være Grænsernes Tilplantning; der er anvendt smaa

og billige, men hurtigt voksende Buske, som vilde Roser, Slaaen, Hyld, Mirabeller
og mod Vest en Bjærgfyrplantning oplivet af enkelte Ron og nogle nikkende Smaa-
birke. Hegnet kan under disse Forhold indskrænke sig til Hegnstraad paa Pæle.

Er saaledes Hensynet til Omgivelserne opfyldt skal nu Havens Indre udformes.
Det træffer sig saa heldigt, at jeg selv har kunnet vælge Husets Plads. Et

Haveanlæg er underordnet mange Hensyn — men Huset og især dets Plads er i
mange Tilfælde aldeles afgørende for Havens Muligheder, og da jeg især har lagt
Vægt paa at undgaa Jordarbejde, bliver der kun to Maader at placere Huset paa:
nemlig efter Arealets to Faldretninger det stærke sydlige eller det svagere syd¬
østlige. (Se de punkterede Højdekurver paa Planen).

Endnu er der et meget vigtigt Moment nemlig Udsigten til Søen, der er

pragtfuld, og som der maa gøres alt for at udforme og bevare; her træffer det
sig saa ejendommeligt, at ogsaa Udsigten falder i to Dele, idet der tæt udenfor
Sydgrænsen ligger en lille Høj, der, om den bebygges eller blot beplantes, vil
kunne spærre Udsigten, medens denne i Retningerne A og B gaar ud over et
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mellemliggende Terræn af saa lav Beliggenhed, at selv fremtidig Bebyggelse aldrig
vil kunne genere. (Se Kortskitsen).

Udsigten A udnyttes fra den viste sekskantede Pavillon, der udgør den første
Bebyggelse, medens selve Villaen tænkes lagt i Tilknytning til Udsigt B og den
sydøstlige Faldretning.

Fra Villaen og det foran denne liggende Haveparti faar man den allerbedste
Udsigt (se Perspektivet over Overskriften), samtidig med at der i den store Græs¬
flade opnaas et særdeles gunstigt Rumforhold, og den Dybde, Billedet nødvendig¬
vis faar, naar Søen og Baggrundens Landskab drages med ind, understreges yder¬
ligere af de faste Hækrammer (Naur) og de bagved staaende Frugttræers kuplede
Kroner. De viste Stauderabatter kan uden Skade for Helheden vente til bedre
Tider.

Endvidere vil man kunne færdes ugenert foran Huset og paa Plænen, da
denne intetsteds er synlig udefra. Mod Sydøst, hvor Hækken af Hensyn til Ud¬
sigten er lav, er Højdeforskellen ned til Arealets Hjørne tilstrækkelig til at hindre
Forbipasserendes Indblik i Haven. Dette Hjørne tilplantes med almindelige lave
Rosa rugosa.

Endelig viser de nye Kotetal, hvorledes Græsfladen gøres helt plan med svagt
Fald i Udsigtens Retning. Afgravning indskrænker sig til et lille Hjørne, og Opfyld¬
ning i det modsatte Hjørne udgør ikke mere end Muldlaget i Gaardspladsen, der
alligevel skal fjærnes. Dette ubetydelige Jordtlytningsarbejde er Arealets eneste,
og den Besparing, der opnaaes, turde tilstrækkelig motivere og berettige den i
Forhold til Grænserne noget usædvanlige Diagonaldeling, tilmed da Terrænet er
stort nok til, at de omgivende Trekanter kan udnyttes paa praktisk og økonomisk
Maade. Interessant synes det mig, at det er muligt at danne en lille Tværakse,
der vinkelret paa Hovedudsigten nøje følger den gamle Horisontalkurves Løb, saa-
ledes at den samme Højde, som Plænen har herudfor kan uden Jordarbejde føres
igennem op til Nordøsthjørnet. (Se det sidste Perspektiv). Stauderabatten falder
naturligt ind her, og den lille Køkkenhave føjer sig ligesaa naturligt til Aksens
Retning som til den tilstedeværende Jordform. Den lille Køkkenhave indrammes
af Hindbærespalier og omkranses af Frugttræer. Groquet- eller Tørrepladsplænen
knytter sig til Randplanlningen, Jorden ligger ogsaa her bekvemt. I en lille OArer-

flødig og lidet synlig Trekant anbringes den uundgaaelige Affaldsbunke. Nord
for Bygningen plantes Frugtbuske udenfor den lille Køkkengaard, der dækkes ud
mod den egentlige Have af et Syrenbælte. Partiet syd for Huset indkranses af
foraarsblomstrende Buske som Syrener, Snebolle m. fl. og giver en lille intim Lege¬
plæne for Børn, ligesom det lille firkantede Havehus senere kan opføres til Lege¬
stue eller til Ophold, naar Sommervarmen gør Bænkepladserne ved Villaens Syd¬
gavl uudholdelige.

De viste Løvgangsforbindelser i Forlængelse af Husets Havefaeade tænkes op¬
ført samtidig med Huset. Der er anvendt dødt Materiale med Henblik paa, at
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Husets Størrelse til den Tid kan blive anderledes

end nu paatænkt, og var Huset da paa Forhaand
»bundet« til Hække, blev Opgaven vanskeligere,
og i alle Tilfælde vil Haandværkere og Stilladser
let ødelægge al Plantning umiddelbart ved Huset.
Løvgangene derimod kan straks opføres i de rig¬
tige Forhold og lukke Billedet. Af Hensyn til
Træk gøres Bagsiden af Løvgangen tæt, og der
vil da ogsaa her blive Siddepladser.

Anvendelse af Havegange er indskrænket det
mest mulige, Gange i den store Plæne er helt
undgaaede, hvad der baade er smukkere, billigere

at anlægge og lettere at vedligeholde, nogle enkelte simple Trædefliser kan lægges,
hvor der er mest Færdsel.

Bosengangen tæt ved Vestgrænsen er som tidligere nævnt ogsaa en Akse for
Udsigt til Søen, indrammet af Plantning paa begge Sider vil Udsigten faa en an¬
den Karakter end set med den store Plæne som Forgrund. Boserne behøver ikke
alle at plantes paa en Gang, og det lille Solur ved Indgangen til det gammeldags,
runde Lindelysthus kan jo opstilles ved særlig Lejlighed.

Gaardspladsens Lindetræer bør plantes i første Omgang for at kunne opnaa
Størrelse og Form, inden Huset bygges, hvorimod den viste Mur — eller simplere
et vedbendklædt Plankeværk — bedst opføres samtidig med Husst.

At der fra Gaardspladsen kun er Forbindelse til Haven gennem Huset, skyl¬
des Frygt for Hærværk og Frugttyveri, idet Ejendommen kun beboes i Sommer-
maanederne.

Jeg haaber, dette tilstrækkeligt forklarer Planens Hovedtræk.
Naar et Haveanlæg som dette kan anlægges uden Jordarbejde, naar de Hæk¬

planter, der ellers anvendes til Hegn, benyttes inde i Haven til at understøtte
Kompositionen, naar Ejeren ikke kræver, at der ved store Planter eller tæt Plant¬
ning straks skal bibringes Haven et »færdigt« eller »gammelt« Udseende, da vil
Havens Anlægssum blive saare beskeden og i alle Tilfælde ikke dyrere end det,
man ofte ser Ejeren udføre »foreløbigt«, men som man ofte ser vokse til og umu¬

liggøre et fornuftigt eller mere standsmæssigt Anlæg senere.

Jeg har ikke her stræbt efter nye Idealer, men kun søgt at virkeliggøre saa

meget som muligt af det, vi alle anerkender paa en saadan Maade, at Ideen er

frigjort for Pengespørgsmaalet.
Kan det naaes i dette Tilfælde, kan det sikkert ogsaa i andre, og i saa Fald

er vi atter i Kontakt med vor Tid og dens Krav.

Arealet i Forhold til Omgivelserne.
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Boganmeldelse.
G. N. Brandt's Havebøger. — Steen Hasselbalch's Forlag.

„Stauder", „Roser", „Vand- og Stenhøjsplanter" og „Chrysanthemum og Lathyrus".

I Aaret 1915 udkom paa Steen Hasselbalch's Forlag Bogen »Stauder«, egen¬
hændig skrevet af G. N. Brandt. Alene det fornemme Udstyr, som Forlaget havde
givet Bogen, bevirkede, at den blev modtaget med Glæde af alle Havevenner, og
denne Følelse svækkedes ikke, naar man efter flygtigt at have gennembladet Bo¬
gen og kigget Billeder gav sig i Lag med Texten, der var velskreven og let for¬
døjelig, omend Sproget hist og her forekom én lidt vel akademisk. Selvom »Stau¬
der« med tilstrækkelig Ondskabsfuldhed kan siges at være et Udpluk af den en¬

gelske Amatør-Havelitteratur, afstivet med lidt germansk Systematik, og selvom
Indholdet langt fra er saa lødigt og faglig korrekt som i de to efterfølgende Bø¬
ger »Boser« og »Vand- og Stenhøjsplanter«, besidder »Stauder« dog i langt højere
Grad end disse de Egenskaber, der gør en Bog populær.

»Stauder« er forøvrigt senere udkommen i ny Udgave.

»Roser«, der udkom 1915, ligesom de efterfølgende Bøger under Redaktion af
G. N. Brandt, er en fortrinlig Bog med værdifulde Bidrag af forskellige ansete
Fagmænd. Uden at fornærme andre maa det være tilladt at fremhæve Over¬

gartner Jens K. Jørgensens enestaaende Bidrag: De én Gang blomstrende Roser.
Jens K. Jørgensen er her paa Højde med sig selv — hvilket ikke siger saa lidt —-

og fortaber sig ikke i tom Lyrik.
»Roser« er i 1918 udkommen i ny, noget ændret Udgave. Bogen har egent¬

lig ikke vundet derved.

»Vand- og Stenhøjsplanter udkom 1917. Denne Bog er vel nok den mest lø¬
dige af Serien. Hertil bidrager mest af alt Botanisk Gartner Axel Langes ganske
vist noget tørre, men meget vægtige Afsnit, der maa siges at være det bæ¬
rende i Bogen. Dog er ogsaa Overgartner Jens K. Jørgensens Bidrag værdifuldt,
men noget for vidtløftigt.
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»Chrysanthemum og Lathyrus«, den 4de i Rækken, udkommen 1920 under
Redaktion af K. B. Klixbiill og G. N. Brandt, er desværre noget af en Skuffelse.
Rent bortset fra det ganske ubegribelige i at beskrive 2 hinanden saa fjerntstillede
Planter som Chrysanthemum og Lathyrus paa ét Rlad synes det, som om Redak¬
tionen fuldstændig har svigtet.

Rogens forskellige Afsnit kan hver for sig være gode nok, men Rogen udgør
absolut ingen Helhed, og Gentagelser og Modsigelser i de forskellige Afsnit trætter
og forvirrer Læseren.

Havebrugskandidat A. Madsen møder med et enormt Ridrag om Chrysanthe-
mumdyrkningens Historie, der fylder over Trediedelen af Rogen og som foruden
at være præget af stor Viden tillige er overlæsset med Sagen ret uvedkommende
Anekdoter, der trætter saavel Fagmænd som Amatører.

I Overgartner Klixbiills Ridrag om Frilands-Chysanthemer søger den videbe¬
gærlige forgæves Oplysninger om Frilandssorternes Haardførhed og indbyrdes
Rlomstringstid, de 2 Egenskaber, der i det praktiske Liv spiller den største Rolle.

Handelsgartnerne, Th. Bartholdy og L. Boa, leverer glimrende, men alt for
kortfattede Ridrag, der af Chrysanthemum-Specialister vil læses med stor Inter¬
esse og Udbytte, men for Amatøren vil være som Kampesten for en almindelig
Menneskemave — og Rogen er dog skreven for »Havevenner«.

Apotheker Linds Ridrag er brillant og passende i Omfang.
Rogens anden og mindre Del om Lathyrus er forstaaelig og interessant og

indeholder Anvisninger saavel for Amatøren under de smaa Forhold som for
Stor-Kultivatøren.

Birger Errboe.



Foreningsmeddelelser.
Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforenings Formaal er at samle alle Anlægsgartnere og

Havearkitekter i Danmark til Varetagelse af fælles Interesser.
Foreningen er inddelt i Krese og styres af Kresbestyrelse, Hovedbestyrelse og Repræsentantskab.

Fem Medlemmer danner tilsammen en Kres og giver Ret til en Repræsentant i Repræsentantskabet.
Foreningen har en Fuldstændig udarbejdet, hvert Aar revideret, Prisvedtægt, der omfatter alle

forekommende Anlægsarbejder samt Regler for Havesykitekthonorar.
Foreningen har et staaende Voldgiftsudvalg, der behandler opstaaede Uoverensstemmelser om

Betaling o. lign. imellem Haveejere og Foreningens Medlemmer. Foreningen varetager Medlemmernes
Interesser under Arbejdskonflikter.

Indmeldelser i Foreningen sker skriftlig til Formanden, Havearkitekt I. P. Andersen, Lindevangen
10, København F.

»Havekunst« udgaar en Gang hver Maaned med 8 å 12 Sider Tekst og koster 7 Kr. halvaarligt
plus Porto, der opkræves igennem Postvæsenet. Abonnement tegnes ved indsendt Anmodning herom
til Ekspeditionen.

Annoncer der ønskes optaget i »Havekunst« maa være indsendt til Ekspeditionen, Tranegaardsvej
4, Hellerup, inden den Maaned, der gaar forud for Udsendelsen af det paagældende Nr.

Tekst og Billedstof, der ønskes optaget i »Havekunst«, bedes indsendt til Redaktøren og vil, saa-
fremt det indsendte egner sig til Optagelse, saavidt mulig fremkomme i den Orden, det indgaar.

Konkurrence om en Regulering af Rosenborg Have.
Indenrigsministeriet og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse med Tilslutning af Køben¬

havns Magistrat indbyder Kunstnere i Skandinavien til en Konkurrence om en Reguleringsplan for
Rosenborg Have.

Der skal leveres to Forslag, A) for Rosenborg Have med dens nuværende Begrænsning, B) for
Rosenborg Have, naar Eksercerpladsen indlemmes.

Fristen for Projekternes Aflevering er 1. September 1920.
Program og Situationsplaner udleveres mod et Depositum af 25 Kr. fra Forskønnelsesforeningens

Kontor, St. Kannikestræde 13, (Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 4—6 Eftm.)
Der udsættes 1 Præmie paa 3,000 Kr.

» » 1 » » 2,000 »
» » 1 » » 1,000 »

Endvidere disponerer Udvalget over" 2,000 Kr. til eventuelle Indkøb eller Ekstrapræmier.
Projekterne bedømmes af nedenstaaende Udvalg vedrørende Regulering af Rosenborg Have.

L. Brandstrup, V. Fabricius Hansen, , Clemen Jensen,
Billedhugger. Stadsgartner. Haveinspektør.

M. Mackeprang, " Magdahl Nielsen,
Direktør ved Nationalmusæet, Dr. phil. Arkitekt, kgl. Bygningsinspektør.

Aage Rafn, Aage Schlichtkrull, I. I. Voigt,
Arkitekt. Kontorchef i. Indenrigsministeriet, Stadsingeniør.

Udvalgets Formand.

Redaktion: I. P. Andersen, Havearkitekt, Lindevangen 10, København F. Ansvarshavende.
Redaktionsudvalg: Birger Errboe, Havearkitekt. P. N. Klougart, Overgartner. Knud Lohse,

Havearkitekt.

Ekspedition: Knud Lohse, Havearkitekt, Tranegaardsvej 4, Hellerup.
Eftertryk af »Havekunst's« Artikler og Billeder, maa kun finde Sted efter indhentet Tilladelse

i hvert enkelt Tilfælde.
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C. Fogtmanns Planteskole.
Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden
Direktør: Stenhuggermester L. M V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-
brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

u

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.
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L. & N. Andersens
Maskinsnedkeri.

Guldborgvej 22
Telefon: |

København F.
Central 1316.
Godth. 1147 y.

Alt Snedkerarbejde udføres.
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Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel.
Hauserplads 14.

Telefon 632.

Røsters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.

Køsters Staudebog å 2 Kr.
Plantekatalog for Have- og Skovbrug

å IV2 Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet til Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

HAVE -#VAN LÆG
Tivoli's

Ærespræmie

Gartner.
for Haveanlæg.

Edv. Bentzen.
Havearkitekt & Havebrugskandidat.

Alhambravej II. København V.
- Telefon 1147. —

# A/s. V. FIEDLER. *

Fletværks-Indhegninger,
Tennisbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. Tif. 2790



Havebrugshøjskolen
„VILVORDE".

s
tort Udvalg i Frugttræer,
tauder, Roser og
tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlund. Tlf. Ordrup 371^372.

Carl V. Langes
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.

Svend Lassen,
Frøavl & Frøhandel,

en gros, en detail.

Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— Forlang Kataloger. —

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

Tuborgvej 71. Telefon: { He'^Helrup 523.
2181.

Stenløse Kalkbrud.
Leverer Fintpulveriseret Gødnings-
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, for¬
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver.

Kontor: Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. Telefon: Byen 2362 x.

Sagfører
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. København B.
Telefoner:

Byen 52,00 - Central 35,50 - Central 11,589.

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforen ing.

Strebels origin, ffiodstramskedler
samt Strebels Rovakedler.

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

s. Lund & Lawerentz.
Pilestræde 32. København K.

Telefon: 6185. Telegr.-Adr.: Lawerentz.
I



Brostrøms
Planteskole.

Alle Planteskoleartikler
til

Park- og Haveanlæg.

— VIBORG. /

0. F. LANDSBERG
Perenna

blomstervakster
Stora forråd i utmårkta sorter.

Prisforteckning på begåran.

PAARP. SVERIGE.

Lang-esø Plantage.
Tlf. Tikøb 19. N. W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler:
Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „

Bregner og Frilandsorchideer „

Erica, Rhododendron m. m „ „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. ialt 15 Kr. pr. Sæt -)- Porto.Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer.
Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

Gartnernes Redskabsforsyning.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Landbrugsredskaber.
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan¬
der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,
Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,
Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet: Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

MATHIESEN*!
PLANTESKOLE!
-KORSØR-

PRIS FORT EGNEISE
FRANCO

I Frdgttrkr'ROSER'frugtbuskeI
Sirbuske • Sirtræer • Allétræer«

garanteret fejlfri Vare.
1 tiitrukken paa aaben Mark uden Læ I

Thor Møller. — Peder Hvitfeldtsstræde 17.
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D. T. Poulsen's Planteskole.
Hovedforretning:

Roskildevej 70. * Københ'avn, Valby.
— Telefon: Valby 100. —

Filial: „KELLERIS" pr. Kvistgaard.
Telefon Kvistgaard 27.

Prisliste tilsendes paa Forlangende.

Adolph Chr. Madsen, j | Buksbomplanter og {
Anlægsgartner. f i Buksbomstiklinger i

Strandvej 110 D. Tif. Helr. 276 x. | tilbydes til straks og senere Levering.
• Planter 20 Kr. pr. 1000. Stiklinger 5 Kr.

Hflvpr na V>nrknri\æcs\ pv 1000stk" bundtet med 100Stk-1 hvert1 Id V Cl ^ £5 r dl ivalll CC g ; Bundt. Meget store Ordre kan expederes.
udføres overalt. i : Gartner LAVE,

• Tlf. Skaarup 54. Telegr.-Adr.: »Lavec.
^ . ...... , I : Svendborg.Forlang Tilbud. \ «

C. M. Petersen & Søn,
Have-, Mark- og Skovhegn,

saavel af Jerntraad som af smedet Jern. Elegante billige
Laager, Porte, Balkongelændere, Løvgange, Espalier,
og Tennisbaner.

Leverandører til Stat og Kommune.
Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og

Tegnet af Arkitekt Jens Jørgensen. Errboe m. fl.

Johan Riis Planteskole.
Indehaver Oskar Bang.

Etableret 1896. NYKØBING M. Tegram-Adresse „OBAN".

Telef. 47.

Alle Artikler til:

Park, Have, Kirkegaard, Hegn & Læ i fe Kvalitet.
Extra Frugttræer og Buske. Udsøgt Rosen- og Sirbuske-
sortiments. Flotte Allétrær. Stauder. Coniferae.

Katalog franco.



Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales.
Tilbud sendes paa Forlangende.

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(Grundlagt 1879.)

Havnegade 39. Telefon: Central 888. Kjøbenhavn K.

P. CHRISTENSEN,
Tømrermester.

SLOTSVEJ 43. CHARLOTTENLUND.
Telefon Ordrup 619.

- Specialitet: -

Norske Blokhuse, Pergolaer
og Havehegn af Naturtræ.

-» Referance:
Havearkitekt Knud Lohse, Hellerup.

DC
K—
C/5
CO

CC
LU
o
LU
Q.

OD
-<

SB

Fremtidens Indhegning.
*/s. P. Hansen.

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Planke-
værksstolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Ufor¬
gængelige. Fordrer ingen Maling og koster dog ikke mere end
Træ. Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Institutioner

samt Landets største Virksomheder.

Nordre Fasanvej 19. * København. * Tlf. 10,422.

1IEKNISKE mangfoldiggøres. .71,2„ (efter enhver Metode)EGN INGER bedst og hurhigst hos

utein&Koch
V Farvergade 8 V Telf.^o røo



Otto Plantener.

▼ T

VARMEANLÆG
OG

VANDINGSANLÆG.

#

Hellerupvej 13.
Tlf. Heil'. 2050. Privat Helr. 974.

Forlang Tilbud.

Specialforretning
i

Havebrugs- og
Gartnerartikler.

A/S. Chr. Steiner.

Rømersgade 5.
Grøntorvet. Telefon 5934.

Stort Lager og Udvalg i
■ Messing- og Kobbersprøjter -

i alle Størrelser.

Specialitet:
Drivhusbygning.
Kedel- og Røranlæg.

Hørsholm Planteskole.

Telefon:
Hørsholm
- 118. -

JENS BORNØ.

Specialitet:

Naaletræer og stedsegrønne Planter.
Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park.

Telefon:
Hørsholm
- 118. -

C.TH.ROM
HAVEREDSKABER

Haveskulptur
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres
fra vore Værksteder. Mekanisk Stenhug¬
geri. Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monu¬
menter, Billedhuggerarbejder etc.

James Maag. Thorald Muller. E. Krog.
Kontor: Niels Juelsgade 8. m Central 707.

^PLANTESKOLE, c]
*

V. VOIGT,
Havearkitekt. Anlægsgartner.

„Lille Ordruphøj".
Pilealle 17. Ordrup.

Tlf. Ordrup 87 & 497.

MARMORGRUS
til Haveanlæg.

*

Soluhre. Haveskulptur.
*

Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning.
Pavillonen Østbanegaarden.

Telefon Øbro 5165.
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Haven ved Generalkonsul V. Qliickstadts
Vinterbolig.

Frydendalsvej, Frederiksberg.
Af Havearkitekt Birger Errboe.

I Eftersommeren 1917 anmodede Generalkonsul Valdemar Gliickstadt mig
0111 at udarbejde Tegning til et Drivhus, der skulde opføres i Generalkonsulens
Have paa Frydendalsvej, Frederiksberg.

I den lille, men ret hyggeligt beliggende, Have var der kun ét Sted at an¬

bringe Vinhuset, nemlig op ad Staldbygningens sydvendende Mur; her fik Huset
tilstrækkeligt Lys, og samtidig blev det skudt saa meget til Siden, at det ikke
skæmmede Haven i væsentlig Grad. Terrainet havde Fald fra Hovedbygningen,
og for at undgaa en faldende Jordlinie langs Drivhusets Fod terrasserede jeg
Haven, saaledes som de paa Planen paaskrevne Cotetal angiver. Resultatet blev
saaledes en fuldstændig Omlægning af Haven — en Omlægning, der takket være
Generalkonsulens store Interesse og Iver foregik med amerikansk Hurtighed og
Præcision, idet saavel Drivhuset som Terrassemuren og Trapperne samt Jord¬
arbejdet og Beplantningen var fuldfort paa mindre end 4 Uger — ja, i den 4de
Uge bar Vinen i Drivhuset modne Druer.

Som nævnt har Drivhuset foranlediget Omdannelse og for saa vidt ogsaa
været bestemmende ved dens Formgivning; dog har jeg selvfølgelig først og
fremmest taget Hensyn til den ret pompøse Villa og draget Omsorg for, at Haven
blev knyttet godt til denne. Ud for Karnappen fører en Trappe ned til den
flisebelagte Gang, og i dennes korte Akse er som »point de vue» anbragt et
Klokketaarn og ved Foden af dette en lille Fuglebrønd i poleret bornholmsk
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1

Plan over Generalkonsul V. Gliickstadts Have.

Granit, tegnet af Arkitekt Tyge Hvass. Som Modvægt til den massive Hoved¬
bygning staar den ganske vist ikke synderligt store, men udelte Græsflade, der
opfylder Havens Midte og giver Billedet den fornødne Ro. Det oplivende
Blomsterflor har faaet anvist Plads dels langs Gangsiderne dels paa Terrassen
ved Drivhuset — Pladser, der egner sig brillant for lave foraars- og efteraars-
blomstrende Planter. Egentlige Stauderabatter er der ikke Brug for i Haven, da
Ejendommen ikke er beboet i Maanederne Juni—August.

De i Græsplænen staaende Træer er gamle Frugttræer, der egentlig burde
fjærnes, men udelukkende ere bevarede for at undgaa, at det mægtige Hus
skulde beherske den lille Grund for meget og virke anmassende.

Fig. 1, der stammer fra Foraaret 1918, et halvt Aar efter Havens Omlægning,
viser Crocus i fuldt Flor paa en Bund af Marmorgrus i Nuancer, der er afstemte
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Fig. 1. Crocusflor i Generalkonsul V. Gliickstadts Have.

efter Blomsternes Farver. Ved »Indvielsen« var disse Buxbomfelter tilplantede
med ganske lave Aster i rosa, lilla og hvidt. Felterne egner sig selvsagt kun til

Fig. 2. Terrasse og Trappeparti i Generalkonsul V. Gliickstadts Have,
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Fig. 3. Palmer og Rhododendron i Generalkonsul V. Gliickstadts Have.

meget lave, rigtblomstrende Planter, hvis stærkt farvede Løv danner lave, tætte
Tæpper.

Fig. 2 viser lidt af Trappepartiet, der ud for Karnappen fører ned til Flise¬
gangen. Muren, der ses paa Billedet, er opført af raat tilhugne ølandske Kalksten
og afdækket med 45 em brede, »opslaaede« Sten af samme Materiale.

Fig. 3 viser en Vegetation af næsten tropisk Yppighed, og jeg skylder Sand¬
heden at sige, at al denne Yppighed ikke stammer fra min Haand. Billedet er

taget i Foraaret 1919 af Overgartner J. Chr. Jørgensen, der i mange Henseender
har udviklet og forbedret Beplantningen gennem Aarene, saaledes at Haven nu

virker ganske sydlandsk ved sin overvældende Blomsterpragt og Frodighed. Pla¬
nen i Haveanlæget er iøvrigt bevaret.
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Moderna gjutjårnsprodukter från
Nåfveqvarns Bruk.

Av Eakil Sundahl.

Få industriprodukter från de sista femtio åren fram till omkring 1915 kunna
visa styggare prov på oforståelse for materialet ån gjutjårnsprodukterna. Annu
vittna nervost utstyrda kokspislar, lackerade och bronserade paraplyståll, grav¬
kors, trådgårdsurnor, parkbånkar, galler oeh dylikt om hur gjutjårnet icke skall
behandlas. Det år foremål dår modellering och ornamentik så långt som moj-
ligt frigor sig från materialet med dess karaktår av trygg majeståtisk massa.

Gjutjårnsindustrien kan bli ett oerhort vidstråckt fait for samarbete mellan
konstnårer och industriidkare. Icke blott for liemmens mångfald av nyttigfore-
mål i gjutjårn behover man nye krafter. Utan i lika hog grad for sådana fore¬
mål, som stå i byggnadskonstens tjånst eller genom sitt åndamål stå den nåra.
Jag tanker på evakueringsgaller, vårmeradiatorer, belysningsstolpar, ledningsstol-
par, trådgårdsmobler, urnor, gravvårdar. På detta område har redan mycket ut-
råttats, men ånnu vånta så viktiga foremål som vårmeradiatorer, belysnings- och
ledningsstolpar på goda och allmångiltiga losningar.

De gamla fordomarna mot att anvånda gjutjårn till byggnadsmaterial måste
bort. Varfor år ånnu smidesjårnet allena rådande? Det finnes intet skål for att



— 74 —

for all framtid låta det behålla sin hårskarstållning. De gamla trapp- och bal-
kongråckena i gjutjårn från borjan av 1800-talet åro i kånslighet och omhet for
matererialet efterfoljansvårda ocli kunna trots en viss enformighet mycket val
stå som utgångspunkter for ett fornyat arbete med materialet. Vi få icke for-
summa de stora mojligheter till mjuk och rik detaljering som gjutjårnet innesluter.

Som nåmnts har redan inom gjutjårnsindustrieri mycket arbete utforts och
en del foremål ha redan erhållit goda och standardmåssiga former. Det år också
hår man skonjer den nya renåsSansens forstå tag. Kanske hade vi fått vånta
dem ånnu långe om inte några inhemska bruk forstått tidens krav och medver-
kat till åstadkommande av nya och tidsenliga gjutjårnsforemål. Fråmst bland
dem står Nåfveqvarns bruk och det år for att påpeka detta bruks pioniårarbete
som dessa rader tillkoinmit. Nåfveqvarns bruk har genom sin energiske och for
nydaningen mycket verksamme ledare sokt kontakt med konstnårer av olika slag.
I intresserat samarbete med dem ha framstållts pjåser, som konstnårligt och tek-
niskt stå mycket hogt. Nåfveqvarn har gått radikalt tillvåga, reformerat tillverk-
ningsmetoderna dår de gamla visat sig icke kunna fora till målet och lårt upp
sina arbetare till det arbetssått de nya metoderna betingat. Kvantitativt hor bru-
kets tillverkning vål icke till det mest betydande inom svensk gjutjårnsindustri,
men kvalitativt intar det obestridligen fråmsta platsen. En blick på de hår re-
producerade foremålen visar att Nåfveqvarn for nårvarende presterar ett aktnings-
vårt nydaningsarbete. Det år mer ån hittilis fortjånt av vår medverkan till den
gjutjårnets renåssans som synes stunda.

Av produkter, som under de sista åren utgått från Nåfveqvarns bruk eller
dår åro under arbete, skola några av de mest typiska nårnnas.

Tvenne typer av kokkaminer, komponerade av ark. R. Hjorth. Kakelugns-
spis for arbetareboståder, komponerad av ark. D. Dahl. Kokspislar, ark. D. Dahl.
Trådgårdsbånk, komponerad av ark. F. Bensow har redan kominit till anvånd-
ning i Goteborg. Tvenne kyrkogårdsbånkar, komponerade av ark. F. Bensow.
Trådgårdsmobler av bandjårn och ribbor (bord, soffa och taburett) komponerade
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av ark. U. Åhrén. Relief av skulptor O. Avén. Relief av skulptor Ivar Johnson
for trappuppgången till Bergshogskolans avdelning. Tekn. Hogskolan, Stockholm.
Tvenne trådgårdsurnor (»Venus« och »Faun«) modellerade av skulptor Ivar John¬
son och inkopta av bl. a. H. K. H. Prins Eugen (2 Yenusurnor) oeh National¬
museum (2 st. Venusurnor och 2 st. Faunurnor).

Detta ar några av de senaste aistren från nåmnda bruk.
Vi våga hoppas att det samarbete som hår inletts skall befåstas och utvid-

gas. Från industrihåll se vi efterstråvas den lioga konstnårliga kvalitet man
måste fordra av en så omfattande produktion som gjutjårnsproduktionen med sina
over allt spridda aister. Låt oss villigt stålla våra krafter i dessa stråvandens
tjånst.
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Boganmeldelse.
C. Brødsgaard: Champignonsdyrkning.

Pris 1 Kr. —- Hagerups Forlag.

Naar man forhen fik Opgaven at anlægge Champignonsbede for en Kunde
og gerne ved Læsning vilde opfriske det, man havde læst og hørt om denne Kul¬
tur, var man nærmest henvist til at søge disse Oplysninger i Nordisk Havebrugs¬
leksikon, hvor en lille, men velskreven Artikel lindes, forfattet af Slotsgartner
F. Paludan. Artiklen er jo skrevet for et Leksikon og kan af den Grund ikke
være særlig fyldig. Det er derfor et virkeligt Savn, Stiftsgartner Brødsgaard, Vallø,
har afhjulpet ved i foreliggende Bog at meddele de rige Erfaringer, han har hø¬
stet ved sin mangeaarige Syslen med denne Kultur.

Champignonsdyrkningen betragtes af mange som meget vanskelig og nægtes
kan det ikke, at den ofte bereder Amatørdyrkerne Skuffelser. Disse skyldes dog
maaske oftest, at man ved Anlæg eller Vedligeholdelse af Bedene begaar Fejl.
For de mange, som interesserer sig for og sætter Pris paa Champignons, vil Hr.
Brødsgaards Bog være til stor Nytte, thi heri behandles meget indgaaende alle
Kulturens Stadier ikke blot i Hus, men ogsaa paa Friland.

Dyrkningen kan nok kaldes dyr, men ikke urentabel, naar man har Bevis for,
at der kan høstes 4l/2 kg Champignons pr. Q Meter Bed, uden at det kan betrag¬
tes som et Slumpetræf.

I Bogen er ogsaa medtaget en Beskrivelse af Kulturens Fjender og disses Be¬
kæmpelse samt et Par Opskrifter paa Henkogning af Svampe.

Et meget vigtigt Led i Dyrkningen er Fremskaffelsen af god »Yngel«, som man
forhen fik fra Udlandet, men som meget ofte var mindre god.

Paa dette Felt er Forfatteren ogsaa en Foregangsmand, idet han nu frem¬
stiller Svampeyngel ikke blot til Brug paa Vallø, men ogsaa til Salg. Bogen saa-
vel som »Vallø Champignonsyngel« kan anbefales paa det varmeste, og man kan
ful.dt slutte sig til Forfatterens Ønske om, at det snart maa komme dertil, at
Champignons dyrkes i saa stor Udstrækning og sælges saa billig, at denne Bet
kan findes paa den daglige Spiseseddel hos det store Publikum.

P. N. Klougart,
Overgartner.



Foreningsmeddelelser.
Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening afholdt sin aarlige Sommerudflugt Lørdag

den 19. Juni. Foreningens motorejende Medlemmer havde stillet Køretøjer til Raadighed. Der star¬
tedes Kl. 8V2 i Hellerup, og Turen gik over Lyngby, gennem Nordsjællands smukke Skove og Hørs¬
holm til Fredensborg, hvor der spistes medbragt Frokost, krydret med enkelte kolde Dramme.

Herfra kørtes til Nøddebo, hvor man i Krohaven styrkede sig til den forestaaende Sejltur over
Esrom Sø. Medens der ventedes paa Baadene, fordrev man Tiden paa forskellig Maade; en kendt
Havearkitekt tilbragte det meste af Tiden med at ga'a paa Hænder, en anden kendt Havearkitekt sleb
sig en lille Skraber ved den stille Søbred, medens en ligesaa kendt Trædokter tog Livtag med en
mindre kendt Overgartner, og atter andre trak sig tilbage til de dunkle Lysthuse i fortrolig Samtale
indbyrdes og med Kroens Gæster, hvorfra de kun modstræbende lod sig løsrive, da Tiden for Sejl¬
turen var inde. Man sejlede nu over Søen og tilbragte nogle Timer i Fredensborg Slotshave, hvor¬
efter Middagen indtoges i Nøddebo Kro. Her holdtes et Utal af Taler, bl a. for Foreningens Æres¬
medlem, Hr. Ludvig Poulsen, som var indbudt. Ved 8-Tiden startedes Hjemturen. Der gjordes Holdt
ved Nyholte Hotel, hvor der tømtes et sidste Bæger, hvorefter Vognene skiltes ad (ikke bogstaveligt,
naturligvis) for at køre Deltagerne til deres respektive Hjem.

Der deltog ca. 35 Medlemmer, og man var enige om, at det var en Tur, som sent vilde
blive glemt. Valdemar Hansen.

I August paabegyndes det aarlige Aftenkursus for Anlægsgartnere, som paa Initiativ af
»Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening« afholdes paa Teknologisk Institut. Kursuset om¬
fatter bl. a. Opmaaling, Nivellering, Jordberegning, Kalkulation, Bogføring m. m.

Indmeldelsesblanketter faas paa Teknologisk Institut, G. A. Hagemannsgade 2.

Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforenings Formaal er at samle alle Anlægsgartnere og
Havearkitekter 1 Danmark til Varetagelse af fælles Interesser.

Foreningen er inddelt i Krese og styres af Kresbestyrelse, Hovedbestyrelse og Repræsentantskab.
Fem Medlemmer danner tilsammen en Kres og giver Ret til en Bepræsentant i Repræsentantskabet.

Foreningen har en fuldstændig udarbejdet, hvert Aar revideret, Prisvedtægt, der omfatter alle
forekommende Anlægsarbejder samt Begler for Havearkitekthonorar.

Foreningen har et staaende Voldgiftsudvalg, der behandler opstaaede Uoverensstemmelser om
Betaling o. lign. imellem Haveejere og Foreningens Medlemmer. Foreningen varetager Medlemmernes
Interesser under Arbejdskonflikter.

Indmeldelser i Foreningen sker skriftlig til Formanden, Havearkitekt I. P. Andersen, Lindevangen
10, København F.

»Havekunst« udgaar en Gang hver Maaned med 8 å 12 Sider Tekst og koster 7 Kr. halvaarligt
plus Porto, der opkræves igennem Postvæsenet. Abonnement fegnes ved indsendt Anmodning herom
til Ekspeditionen.

Annoncer der ønskes optaget i »Havekunst« maa være indsendt til Ekspeditionen, Tranegaardsvej
4, Hellerup, inden den Maaned, der gaar forud for Udsendelsen af det paagældende Nr.

Tekst og Billedstof, der ønskes optaget i »Havekunst«, bedes indsendt til Bedaktøren og vil, saa-
fremt det indsendte egner sig til Optagelse, saavidt mulig fremkomme i den Orden, det indgaar.

Bedaktion: I. P. Andersen, Havearkitekt, Lindevangen 10, København F. Ansvarshavende.
Redaktionsudvalg: Birger Errboe, Havearkitekt. P. N. Klougart, Overgartner. Knud Lohse,

Havearkitekt.

Ekspedition: Knud Lohse, Havearkitekt, Tranegaardsvej 4, Hellerup.
Eftertryk af »Havekunst's« Artikler og Billeder, maa kun finde Sted efter indhentet Tilladelse

i hvert enkelt Tilfælde.

JOHS. ALKJÆR,
TØMRERMESTER.

□
□
n

DRIVHUSANLÆG
DYREHAVEHEGN
# PERGOLAER *

□
□
□
□

GODTHAABSVEJ 18 G. TLF. GODTH. 1200. §
Q □
O ■» C□□□□□□□□□□□□QQ00□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



C. Fogtmanns Planteskole.

Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden
Direktør: Stenhuggermester L. M V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

u

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

L. & N. Andersens
Maskinsnedkeri.

Guldborgvej 22. København F.
rj, , „ ( Central 1316.leleton: \ „ ...1 Godth. 1147 y.

Alt Snedkerarbejde udføres.
###♦########♦###♦♦*♦##♦♦#♦####♦#♦♦#
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Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel
Hauserplads 14.

Telefon 632.

Røsters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.

Køsters Staudebog å 2 Kr.
Plantekatalog for Have- og Skovbrug

å 1 Vi Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet til Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

HAVE -JfVAN LÆG
Tivoli's

Ærespræmie BciWB

Gartner
for Haveanlæg.

Edv. Bentzen.
Havearkitekt & Havebrugskandidat.

Aihambravej II. København V.
Telefon 1147. —

# A/s. V. FIEDLER. #

Fletværks-Indhegninger,
Tennisbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. Tif. 2790



Havebrugshøjskolen
„VILVORDE".

s
tort Udvalg i Frugttræer,
tauder, Roser og
tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlund. Tlf. Ordrup 371-372.

Carl V. Langes
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.

Svend Lassen,
Frøavl & Frøhandel,

en gros, en detail.
Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— Forlang Kataloger. —

Stenløse Kalkbrud.
Leverer Fintpulverlseret Gødnings-
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, for¬
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver.

Kontor : Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. Telefon: Byen 2362 x.

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

f HelH

Tuborgvej 71. Telefon: j ^

Helfup 523.
2181.

Sagfører
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. København B.
Telefoner:

Byen 52,00 - Central 35,50 - Central 11,589.

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforening.

Strebels origin, fflodstremskedler
samt Strebels Rovakedler-

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

s. Lund & Lawerentz.
Pilestræde 32. København K,

Telefon: 6185. Telegr.-Adr.: Lawerentz.



Brostrøms
Planteskole.

Alle Planteskoleartikler
til

Park- og Haveanlæg.

— VIBORG. =

| 0. F. LANDSBERG
Perenna

blomstervakster
Stora forråd i utmårkta sorter.

Prisfdrteckning på begåran.

PAARP. SVERIGE.

MATHIESEN?)
PLANTESKOLE!
KORSØR

PRISFORTEGNEISE
FRANCO

| FRU6TTRÆ£R'R05ER'FRU6TBUSKE|
Sirbuske ■ Sirtræer • Allélræer«

garanteret fejlfri Vare.
tiitrukken paa aaben Mark uden Ls I

Langresø Plantag1e.
Tlf. Tikøb 19. N. W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler:
Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „

Bregner og Frilandsorchideer „

Erica, Rhododendron m. m „ „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs .. „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)
gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. ialt 15 Kr. pr. Sæt -)- Porto.Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer.

Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

Gartnernes Redskabsforsyning.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
5 Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Landbrugsredskaber.
j Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan-
: der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,
• Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
j Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,
{ Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet: Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

Thor Møller. — Peder Hritfeldtwtræde 17.
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D. T. Poulsen's Planteskole.
Hovedforretning:

Roskildevej 70. * Københlavn, Valby.
— Telefon: Valby 100. —

Filial: „KELLERIS" pr. Kvistgaard.
Telefon Kvistgaard 27.

Prisliste tilsendes paa Forlangende.

I Buksbomplanter og !
! Buksbomstiklinger i

tilbydes til straks og senere Levering.
Planter 20 Kr. pr. 1000. Stiklinger 5 Kr.
pr. 1000 Stk., bundtet med 100 Stk. i hvert
Bundt. Meget store Ordre kan expederes.

Gartner LAVE,
S Tlf. Skaarup 54. Telegr.-Adr.: »Lave«. |

Svendborg.

C. M. Petersen & Søn,
Have-, Mark- og Skovhegn,

saavel af Jerntraad som af smedet Jern. Elegante billige
Laager, Porte, Balkongelændere, Løvgange, Espalier,
og Tennisbaner.

Leverandører til Stat og Kommune.
Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og

Tegnet af Arkitekt Jens Jørgensen. Errboe m. £1.

ififLii: Johan Riis Planteskole,
Indehaver Oskar Bang.

Etableret 1896. NYKØBING M. Tegram-Adresse „OBAN".

Alle Artikler til:

Park, Have; Kirkegaard, Hegn & Læ i Kvalitet.
Extra Frugttræer og Buske. Udsøgt Rosen- og Sirbuske-
sortiments. Flotte Allétrær. Stauder. Coniferae.

— Katalog franco.

Adolph Chr. ladsen.
Anlægsgartner.

Strandvej 110 D. Tlf. Helr. 276 x.

Haver og Parkanlæg
udføres overalt.

Forlang Tilbud.



Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales.
Tilbud sendes paa Forlangende.

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(Grundlagt 1879.)

Havnegade 39. Telefon: Central 888. Kjøbenhavn K.

P. CHRISTENSEN,
Tømrermester.

SLOTSVEJ 43. CHARLOTTENLUND.
Telefon Ordrup 619.

Specialitet:
Norske Blokhuse, Pergolaer
og Havehegn af Naturtræ.

Referance:
Havearkitekt Knud Lohse, Hellerup.
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Fremtidens Indhegning.
*/s. P. Hansen.

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Planke-
værksstolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Ufor¬
gængelige. Fordrer ingen Maling og koster dog ikke mere end
Træ. Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Institutioner

=' samt Landets største Virksomheder. =========

Nordre Fasanvej 19. * København. * Tlf. 10,422.

1IEKNISKE mangfoldiggøresn (efter enhver Metode)EGNINGER bedst og hurtigst hos
utein&Koch

V Farvergade & V Te If.wiomeo



Otto Plantener.
VARMEANLÆG

OG

VANDINGSANLÆG.

#

Hellerupvej 13.
Tlf. Helr. 2050. Privat Helr. 974.

Forlang Tilbud.

Specialforretning

Havebrugs- og
Gartnerartikler.

A/S. Chr. Steiner.

Rømersgade 5.
Grøntorvet. Telefon 5934.

Stort Lager og Udvalg i
■ Messing- og Kobbersprøjter -

i alle Størrelser.

Specialitet:
Drivhusbygning.
Kedel- og Røranlæg.

Hørsholm Planteskole.
JENS BORNØ.

Telefon:
Horsholm
- 118. -

Specialitet:

Naaletræer og stedsegrønne Planter.
Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park.

Telefon:
Hørsholm

i.
I

118. -

C.TH.ROM
HAVEREDSKABER

Haveskulptur
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres
fra vore Værksteder. Mekanisk Stenhue-

O

geri. Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monu¬
menter, Billedhuggerarbejder etc.

James Maag. Thorald Muller. E. Krog.
Kontor: Niels Jueisgade 8. Tif. Central 707.

u PLANTESKOLE, en
*

V. VOIGT,
Havearkitekt. Anlægsgartner.

„Lille Ordruphøj".
Pilealle 17. Ordrup.

Tlf. Ordrup 87 & 4.97.

MARMORGRUS
til Haveanlæg.

*

Soluhre. Haveskulptur.
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning.
Pavillonen Østbanegaarden.

Telefon Øbro 5165.



P. Wad: Parti af Allinggaards Have.

„MØRKEDAL".
Af P. Wad.

»Denne Gaard laa dybt nede i en snæver Dal, saa den ikke kunde sees, før
man stod saa godt som lige over den. En Aa — næsten skjult af store, mørkt-
løvede Ælle — løb tæt under Vinduerne og den i gammel Stil prægtige Hauge, der
til Overflødighed var forsj'net med .herlige Frugttræer og desforuden gennem-
skaaret af stolte Granalleer.«

Saaledes saa Herregaarden »Allinggaard« nord for Silkeborg ud i Blichers
unge Dage. — Digteren vilde finde meget forandret, om han atter kunde vandre
sin Ungdoms Stier. Gaarden er nedrevet til Grunden og atter bygget op. Den
snævre Dal er ved en høj Dæmning tværs-over Haven forvandlet til en smilende
Sø, hvis Vand driver et stort Elektricitetsværk. Kun Slusens Bagvand løber nu
forbi Hovedbygningens Vinduer i det gamle Aaleje. Havens Granalleer forsvandt
allerede i Blichers Tid og om det gamle, regelmæssige Anlæg minder nu kun
Resterne af et Par Lindealleer, — samt flere Lindelysthuse der er voksede op til
mægtige Løvhaller. Ellers forefindes kun et Roderi af Træer og Buske uden særlig
Karakter. Kun Ællekrattet paa Aaens venstre Bred trives endnu som dengang
Blicher saa Haven.

De her gengivne Tegninger illustrerer et Forsøg paa at genskabe noget af den
gamle, regelmæssige Haves Karakter i moderne Former. Planens Virkeliggørelse
er dog ved indtrufne Omstændigheder gjort usikker.

Den høje Dæmning spærrer for Udsigten til Søen fra Terrassen og fra Vin¬
duerne i Stuen. Derfor afsluttes Haveperspektivet her med en Nischebrønd og et
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P. JVarf: Allinggaard — Trappe og Hischebrønd.

P. Wad: Allinggaard — Rosenhaven og Legepladsen,
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P. Wad: Allinggaards Have.

Trappeparli, der skal erstatte den manglende Udsigt og give denne Del af Haven
sit særlige Præg. Trappepartiets Stil slutter sig nøje til Hovedbygningens.

Rosenhaven ligger lunt mellem .Træer og høje Hække — vi er jo i Midt¬
jylland — og fra den lille Thepavillon har man Udsigt over den ud mod Søen.
Fra Pavillonen kommer man ud i en »Friluftssalon« med høje Hække og de
gamle Linde til Ramme. —

Nogen egentlig »Park« findes ikke, men Skovene og Engene omkring Søen
er en fortræffelig Erstatning for en saadan.

Istedetfor de gamle Frugttræer, Rlicher taler om, er der anlagt en stor, ny

Frugthave Syd for Gaarden.
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Bænk af Kai Xielsen i Aggershvile Rosenhave.

Skulpturen og den moderne Have.
Af Johannes Tholle.

Man har kaldt den moderne Havestil for en arkitektonisk Stil, og dette med
Rette. Udøverne af vore Dages Havekunst stræber ad forskellige Veje henimod
det samme Maal: at danne Haverne af Rum — eet eller flere — og knytte disse
Haverum saa nøje sammen med Huset, som det overhovedet lader sig gøre at
sammenknytte Sten og Planter, og — endelig — at gøre disse Rum beboelige.
Vejene, ad hvilke man naar dette Maal, er mange; men visse Midler gaar igen
i de bedste Haver.

Af Midlerne, man benytter, skal her lige nævnes saadanne som den retliniede
Inddeling, de plane Flader, Terrasserne, der forbindes med Trapper, de klippede
Hække, som danner Rummets Vægge og afgiver Plads til Siddepladser eller Nicher
til Skulpturer, Fliserne, som i sig forener det nyttige med det behagelige, og ende¬
lig Skulpturer i Sten, Rronee eller i det levende Materiale.

Sammenholder man nu disse forskellige »Midler«, saa ser man snart, at det
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Stenbænk i engelsk Have.

Hele, de danner, det bliver Haverummet, det bliver det beboelige Rum og, hvor
det faar sit bedste Udtryk, giver det. Billedet af det beboede, knyttet saa nøje til
Huset, som man linder det udtrykt hos Romerne i Ordet »Villa«, d. v. s. Ind¬
begrebet af Hus og Have.

I dette Hele vil muligvis — i nogle Haver absolut — en enkelt af de oven¬
nævnte Faktorer savnes. Det er ikke altid, at en arkitektonisk Have tillige bliver
en Terrassehave, og Trapper behover der endelig heller ikke at være. Een Ting
er der dog, som den arkitektoniske Have ikke kan undvære for at kunne afgive
det mest fuldkomne Billede. Dette er Skulpturerne.

Som en Stue-Væg vil være uden Billeder eller anden Dekoration, saaledes vil
den arkitektoniske Have være uden Skulpturer. For det øvede Øje vil det straks
mærkes, at der mangler en Streng i Sammenspillet. For den arkitektoniske Have
er Skulpturen noget mere end »Prikken over i-et«. Den er det Middel, der først
og fremmest skal til for at give Haven Præget af at være beboet. Den er den
velgørende Modsætning til det voksede, og den viser Menneskehaandens sikre Ind¬
griben og Tilstedeværelse, ligesom den som intet andet formaar at fremhæve Virk¬
ningen af selve Rummet.



— 82 —

Professor 0. Mathiesen: Gaardbrønd i Skindergade.

For hvem disse Forhold ikke tilstrækkeligt niaatte være gaaet op, er det
saa lige til at henvise til de Tider, hvor man forstod den Kunst at benytte Skulp¬
turerne. Dette gælder saaledes Haverne i det 17.—18. Aarh., og det gælder som
for ingen anden Tid den italienske Renaissance. Det er for disse Haver, man

endnu i vore Dage bøjer sig i dyb Ærbødighed, og som man efter fattig Evne
stræber at efterligne, hvor det er muligt, vel vidende at man — kunstnerisk set
— næppe naar at skabe noget i Smagen mere kultiveret end det, de italienske
Kunstnere eller senere le Notre naaede at skabe. — Begunstiget af Idéen i den
arkitektoniske Havestil og baaret frem af Krigsaarenes gyldne Tider har da vore
Kunstnere paa det dekorative Omraade faaet Færten af, at det, Tiden krævede,
var Skulpturer — Skulpturer, som kunde klæde Haven, og som kunde gaa op
i en højere Eenhed med dennes Rum, Linier og Proportioner. De har indset,
at ikke meget andet klæder det hvide Marmor bedre end en Baggrund af
mørke og dystre Hække af Tax; de har opdaget, at en Rosenhaves radiært ud-
straalende Gange samles ikke bedre end i et midtpunktsamlende Solur, og dfe har
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endelig opdaget, at Terrassernes Støtte¬
mure, Vanger og Pilastre klædes og af¬
sluttes fortrinligt af en Bronce eller
Stenkrukke med duvende Hortensier,

ligesom Kilden fortrinligt kan spy sin
Straale ud af Gabet paa et af Over¬
troens Uhyrer, mens den et andet Sted
kan gøre Gavn i en dekorativ Brønd.

Saaledes er de dekorative Kunst¬

nere kommen Havekunstens Udøvere

til Hjælp, og dette paa flere Maader.
For det første har de gennem de for¬
skellige Udstillinger netop af Skulp¬
turer i det Frie vist Havevenner, hvor

godt Skulpturer gør sig, anvendt paa
rette Sted. Og for det andet har de
lært Havearkitekterne, hvad der klæder
Haven, og hvad ikke. Og her kan det
vist ikke nægtes, at Billedhuggerne har
udvist et Brist i deres Forstaaelse af, Elo: Brønd, Ignabergasten.

hvad Haven kræver. Hvad man saa udstillet

af »Haveskulptur«, var langt fra altsammen
/fa^eskulptur. Lad saa være, at den sidste af
de Haver, hvori Kunstnerne opstillede deres
Værker (Øregaardparken), afgav de slettest
mulige Betingelser for en gunstig Anbringelse
af Billedhuggerværkerne, saa kan det dog
ikke nægtes, at dér er Atelierskulpturer, som
absolut ikke omskabes til Haveskulpturer
ved at blive opstillet under skyggende Træ¬
kroner. Der er Skulpturer, hvis Sarthed og
Finhed i Idé kræver som Omvigelser Stuens
lire Vægge, mens der lige saa sikkert er Skulp¬
turer, som ikke faar Bum og Frihed nok.

Paa de afholdte Udstillinger, særlig i
Øregaardparken, saa man de sarteste Besul-
tater af kultiverede Kunstneres Atelierdrømme

stillede op Side om Side med robuste Udslag
af Friluftsskulpturer. For den Uvidende og
for den, som første Gang her gik paa JagtSiegfred Wagner: Havevase.



Elna Stecn-Hertcl: Satyr, Kalksten.

naar ikke paa denne Maade at faa
skabt den kunstnerisk set smukkeste

Virkning af Rum og Linier, Flader
og Proportioner.

For at Skulpturen skal virke
efter sin Hensigt, maa der være den
mest intime Forbindelse og Sam¬
hørighed mellem Havens Anlæg og
Kunstværkets Idé. Er der ikke det,
glipper Harmonien. Den badende
Kvinde har f. Eks. ikke den Sam¬

hørighed med Græsplænen og de
grusede Gange, som et Solur eller
en Stenvase vil have det, og for at
beskæftige os med hosstaaende Illu¬
strationer, er det da ikke som om

Træstammen paa Billedet med Fru
Steen-Herteis Satyr er en direkte
Fortsættelse af den kælende Juni¬

perus og dermed atter en Fortsæt¬
telse af Græsplænen? Et Kor af J

efter noget til sin egen Have, skulde
det altsammen fremtræde som Have¬

skulptur. Nu maa selvfølgelig Ens
egen Smag raade enhver Haveejer
til, hvad han ønsker i sin egen
Have — øm det skal være en ba¬

dende Kvindes Nøgenhed, hugget i
det skæreste Marmor, eller det skal
være en Krukke i Sten. Dette maa,

som sagt, blive Enhvers egen Sag;
men lige saa vel, som man ikke sæt¬
ter en hvidmalet »Raadhusbænk« ind

i et Krat mellem Bregner og anden
landskabelig Vegetation, saaledes bør
man ogsaa huske paa, at Skulpturen
er til for at fremhæve Harmonien og
ikke for at skabe Disharmoni. Og
dette vil blive Resultatet, hvis man

ikke forstaar at vælge rigtigt, og man

J. Bregne: Satyrdreng med Gaas, Springvand, Bronce.



— 85 —

■ø

Siegfred Wagner: Solur, Kalksten og forgyldt Bronce.

Rudolph Tegner: Torstige Børn, Bronce.
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J. Mester: Springvandsfigur, Bronce.

badende Duer eller Spurve vil fuldstændiggøre Hilledet af Billedhugger Elo's Brønd,
og Billedhugger Tegners Børn er virkelig som levende tilstede ved Vandløbet.

Der burde have været hidsat adskilligt flere Illustrationer, særligt af anvendte
Kunstværker, men med disse Linier ønsker jeg blot at yde mit beskedne Bidrag til, at
Skulpturen i Haven faar sin rette Plads og sit rette Udtryk, og at Harmonien
mellem Husets og Havens Bum paa denne Maade vil kunne nærme sig Fuldkom¬
menheden.

Trådgårdskonst och Hembygdsvård.
Ju mer bosåttningen breder ut sig over ånnu ororda, obrukade eller åt-

minstone obebyggda landområden dess viktigare framstå två uppgifter: den ena,
att skydda och soka bibehålla i deras ursprungliga gestalt ånnu icke exploiterade
eller skovlade naturlandskap, (eller primitiva kulturlandskap) den andra, att se
till att sjålva bosåttningen må forsigga under iakttagande av skonhetens krav
och med storsta mojliga skonsamhet mot naturen. Dessa två uppgifter har man
forst på senaste tider borjat allmånnare erkånna, sedan industrialismen allt hånsyns-
losare farit fram mot naturen och tryckt fulhetens, smakloslietens ståmpel på
månniskans verk, hotande att allt vidare undantrånga natur och enkel skonhet



från månniskans dagliga liv. Den forstå uppgiften har framkallat roreisen for
naturskydd och stråvar fråmst att inråtta natur- och »nationalparker«, att frid-
lysa naturminnen, karaktåristiska våxtsamhållen, sållsynta våxt- och djurarter.
Denna rorelse har utom sin estetisk-sociala innebord åven en vetenskaplig och
raknas dårfor bland sina mest energiska forkåmpar, utom skonhetsdyrkande natur-
vånner, också åtskilliga fjårrblickande natur-vetenskapsmån, forst- och sistnåmnda
ofta forenade i samma person — det ligger ju nåra till hands.

Den andra uppgiften åter har fått sin organisation i arbetet for »hembygds-
vården« och -kulturen, som uppkommit av insikten om den gamla almoge odlin-
gens stora varde och diirfor avser att skydda och vårda denna, såsom enda sunda
grundval for en harmonisk kulturs vidare utveckling. Detta arbete har hittilis
befordrats fråmst av arkitekter, konstnårer och skriftstållare. Lika nåra som dessa
beror det emellertid åven trådgårdens- och »sommarbostadens«-danare, trådgårds-
och landskapsarkitekten..

Några ord om liembygdsvården fortjånar dårfor, synes det mig, sin plats i
denna tidskrift.

En nationell trådgårdsAonsf i samma mening som den gamla allmogebygg-
nadskonsten, d. v. s. uppvuxen i urminnes tider och på uteslutande inhemsk
grund, finnes ej i våra nordiska lander, dårtill har de nodiga forutsåttningarna,
som skulle gynnat uppkomsten av en dylik, saknats (fråmst milt klimat). Tråd-
gårdskotsel dåremot år ju rått tidijgt inford— från klostergårdarna sprider sig kål-
och kryddgårdarna, via slotten, åven till allmogen. Men endast på slott och herr-
gårdar kan någon tanke ågnas åven ogats frojder ej endast magens behov. Och
i brist på inhemska fackmån och traditioner gor utlåndsk trådgårdskonst sitt intåg
samtidigt med utlåndska byggnadstilar, borjande med Renaissansén.

For att de voro utlåndska behov'a de ej fordomas. I den mån de anpassade
sig till varandra samt till den nya omgivningen — den nordisk naturen — samt
modificérades efter denna, kunna de forsvaras, (ja, ofta beuridras) i viss mån åven
såframt de motsvarade tidens anda och k'araktår. Detta gåller såvål formtråd-
gården som den i landskapstil. I sig sjålv år knappast någonting dåligt, endast
det ej misbrukas. Vår tids trågårdsarkitekt stålles emellertid alltmer sålian infor
de uppgifter som framforallt gållde i forna tider: skapandet av slottstrådgårdar.
Vår demokratiska tid har andra uppgifter, det blir folkparker, offentliga lekplatser
och — det vanligaste — privata villatrådgårdar.

Liksom byggnadsarkitekten ifråga om byggnader har ansvaret før bosått-
ningsplanen bår trådgårdsarkitekten ansvaret i nårvarande och kommande tider
for den mer eller mindre lyckade anlåggningen av offentliga och privata tråd-
gårdar. Såsom dessa från borjan anlagts, så skola de i fiesta fall bli bestående,
vittnande for generationer framåt om deras upphovsmans smak och formåga.

Arkitekterna tyckas åntligen vaknat till insikt om sitt ansvar. Villa- eller
egnahemsarkitekturen hållar åntligen på att åka in i sundare gångor, råttande sig
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alltmera efter verkliga behov och omgivande natur, hårvid tagande det basta av

den gamla inhemska byggnadskonsten till foredome. På denna våg skall allt
storre resultat nås och vi behova ej frukta att bosåttningens utbredning skall
minska landsbygdens skonhet — såsom hittills varit fallit utan tvårtom ytterligare
forhoja den. Dock, for att byggnad och natur må ingå den onskvårdaste harmo-
niska forening, kraves ånnu åtminstone en viktig forutsåttning. Denna år att
sjålva foreningstanken, trådgården, åven den, motsvarar de storsta fordringar ur
estetisk synpunkt och noga anpassar sig till sitt åndamål. Att låra huru detta
båst skall lyckas, vilka — slingrande eller raka-vågar som hår såkrast fora till
målet — att låra detta blir vål denna tidskrifts nårmaste uppgift.

Men hårmed har denna också flyttats till ett plan av mera allmån råckvidd
ån det rent fackliga och estetiska. Ty den sammanfaller då till stor del med
liembygdsvårdens, den kommer då ytterst att gålla bevarandet och hojandet av hela
landets skonhet och egenart — och detta år en angelågenhet av hogsta foster-
låndska betydelse,

Geisenheim am Rhein, 27, 5, 20.

Axel E. af Forselles

Rettelse:

Ved en beklagelig Forglemmelse er Kildeangivelsen for Artiklen om »Moderna gjutjårns pro¬
dukter fran Nåfveqvarns Bruk« i Juliheftet ikke angivet.

Artiklen er velvilligst laant os af Svenska Teknolog-Foreningens Tidsskrift »Arkitektur«.
»Red.«.



Foreningsmeddelelser.
Paa „Selskabet for dekorativ Kunst's" Initiativ vil der til Efteraaret i

Kunstindustrimusæets Lokaler blive afholdt en Udstilling af Haveplaner, belyst
ved Tegninger, Modeller og Fotografier samt Tegninger til Havemøbler, Solure,
Fuglebrønde, Terrase- og Trappeanlæg, Havevaser o. a. 1.

Der vil senere her i Bladet fremkomme nærmere Oplysninger angaaende
Tidspunktet m. m.

Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforenings Formaal er at samle alle Anlægsgartnere og
Havearkitekter i Danmark til Varetagelse af fælles Interesser.

Foreningen er inddelt i Krese og styres af Kresbestyrelse, Hovedbestyrelse og Repræsentantskab.
Fem Medlemmer danner tilsammen en Kres og giver Ret til en Repræsentant i Repræsentantskabet.

Foreningen liar en fuldstændig udarbejdet, hvert Aar revideret, Prisvedtægt, der omfatter alle
forekommende Anlægsarbejder samt Regler for Havearkitekthonorar.

Foreningen har et staaende Voldgiftsudvalg, der behandler opstaaede Uoverensstemmelser om
Betaling o. lign. imellem Haveejere og Foreningens Medlemmer. Foreningen varetager Medlemmernes
Interesser under Arbejdskonflikter.

Indmeldelser i Foreningen sker skriftlig til Formanden, Havearkitekt I. P. Andersen, Lindevangen
10, København F.

»Havekunst« udgaar en Gang hver Maaned med 8 å 12 Sider Tekst og koster 7 Kr. halvaarligt
plus Porto, der opkræves igennem Postvæsenet. Abonnement tegnes ved indsendt Anmodning herom
til Ekspeditioilen.

Annoncer der ønskes optaget i »Havekunst« maa være indsendt til Ekspeditionen, Tranegaardsvej
4, Hellerup, inden den Maaned, der gaar forud for Udsendelsen af det paagældende Nr.

Tekst og Billedstof, der ønskes optaget i »Havekunst«, bedes indsendt til Redaktøren og vil, saa-
fremt det indsendte egner sig til Optagelse, saavidt mulig fremkomme i den Orden, det indgaar.

Redaktion: I. P. Andersen, Havearkitekt, Lindevangen 10, København F. Ansvarshavende.
Redaktionsudvalg: Birger Errboe, Havearkitekt. P. N. Klougart,- Overgartner. Knud Lohse,

Havearkitekt.

Ekspedition: Knud Lohse, Havearkitekt, Tranegaardsvej 4, Hellerup.
Eftertryk af »Havekunst's« Artikler og Billeder, maa kun linde Sted efter indhentet Tilladelse

i hvert enkelt Tilfælde.

JOHS. ALKJÆR,
TØMRERMESTER.

DRIVHUSANLÆG
DYREHAVEHEGN
# PERGOLAER *
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C. Fogtmanns Planteskole.

Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden'1
Direktør: Stenhuggermester L. M V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-
brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

-I
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L. &N. Andersens
Maskinsnedkeri.

Guldborgvej 22. København F.
Central 1316.
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Telefon -{ Godth. 1147 y.

Alt Snedkerarbejde udføres.
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Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel.
Hauserplads 14.

Telefon 632.

Køsters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.

Køsters Staudebog å 2 Kr.
Plantekatalog for Have- og Skovbrug

å IV2 Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet lil Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

HAVE % kANLÆG
Tivoli's

Ærespræmie

Gartner
for Haveanlæg.

Edv. Bentzen.
Havearkitekt & Havebrugskandidat.

Alhambravej II. København V.
— Telefon 1147. —

# A/s. V. FIEDLER. *

Fletværks-Indhegninger,
Tennisbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. m 2790



Havebrugshøjskolen
„VILVORDE".

S
tort Udvalg i Frugttræer,
tauder, Roser og
tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlund. Tlf. Ordrup 371-372.

Carl V. Langes
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang Illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.

Svend Lassen,
Frøavl & Frøhandel,

en gros, en detail.
Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— Forlang Kataloger. —

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

Tuborgvej 71. Telefon: { Helrup 523.
„ 2181.

Stenløse Kalkbrud.
Leverer Fintpnlveriseret Dødnings-
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, for¬
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver.

Kontor: Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. Telefon: Byen 2362x.

Sagfører
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. København B.
Telefoner:

Byen 52,00 - Central 35,50 - Central 11,589.

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforening.

Strebels origin. Modstremskedler
samt Strebels Rovakedler.

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

Al
s. Lund &Lawerentz.

Pilestræde 32. København K.
Telefon: 6185. Telegr.-Adr.: Lawerentz. Si «



Brostrøms
Planteskole.

Alle Planteskoleartikler
t'l

Park- og Haveanlæg.

—— VIBORG. =—

C. F. LAND8BERG
Perenna

blomstervåkster
Stora forråd i utmårkta sorter.

Prisforteckning på begåran.

PAARP. SVERIGE.

MATHIESEN?
PLANTESKOLE
KORSØR

i Frocttrkr*R05ER*frugtbijske|
Sirbuske - Sirtræer • Allélræer«

garanteret fejlfri Vare.
[tiitrukken paa aaben Mark uden ls.|

Langresø Plantagre.
Tlf. Tikøb 19. N. W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler:)
Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „

Bregner og Frilandsorchideer „ „

Erica, Rhododendron m. m „ „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs .. „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. ialt 15 Kr. pr. Sæt -f Porto.Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer.
Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

Gartnernes Redskabsforsynyig.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Landbrugsredskaber.
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan¬
der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,
Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,
Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet: Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

Thor Møller. — Peder Hritfeldttatræde 17.
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D. T. Poulsen's Planteskole.
Hovedforretning:

Roskildevej 70. * København, Valby.
— Telefon: Valby 100. —

Filial: „KELLERIS" pr. Kvistgaard.
Telefon Kvistgaard 27.

Prisliste tilsendes paa Forlangende.

Adolph Ghr. Madsen.
Anlægsgartner.

Strandvej 110 D. Tif. Helr. 276 x.

Haver og Parkanlæg
udføres overalt.

Forlang Tilbud.

j Buksbomplanter og
! Buksbomstiklinger

tilbydes til straks og senere Levering.
Planter 20 Kr. pr. 1000. Stiklinger 5 Kr.
pr. 1000 Stk., bundtet med 100 Stk. i hvert
Bundt. Meget store Ordre kan expederes.

Gartner LAVE,
• Tlf. Skaarup 54. Telegr.-Adr.: »Laøe«.

Svendborg.

C. M. Petersen & Søn,
Have-, Mark- og Skovhegn,

saavel af Jerntraad som af smedet Jern. Elegante billige
Laager, Porte, Balkongelændere, Løvgange, Espalier,
og Tennisbaner.

Leverandører til Stat og Kommune.
Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og

Errboe m. fl.Tegnet af Arkitekt Jens Jørgensen.

Johan Riis Planteskole,
Indehaver Oskar Bang.

Etableret 1896. NYKØBING M. Tegram-Adresse „OBAN".

Alle Artikler til:

Park, Have, Kirkegaard, Hegn & Læ i 1= Kvalitet.
Extra Frugttræer og Buske. Udsøgt Rosen- og Sirbuske-
sortiments. Flotte Allétrær. Stauder. Coniferae.

Katalog franco.



Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales.
Tilbud sendes paa Forlangende.

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(Grundlagt 1879.)

Havnegade 39. Telefon: Central 888. Kjøbenhavn K.

P. CHRISTENSEN,
Tømrermester.

SLOTSVEJ 43. CHARLOTTENLUND.
Telefon Ordrup 619.

- Specialitet: -

Norske Blokhuse, Pergolaer
og Havehegn af Naturtræ.

—s— Referance:
Havearkitekt Knud Lohse, Hellerup.
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Fremtidens Indhegning
*/s. P. Hansen.

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Planke-
værksstolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Ufor¬
gængelige. Fordrer ingen Maling og koster dog ikke mere end
Træ. Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Institutioner

samt Landets største Virksomheder. =====

Nordre Fasanvej 19. * København. * Tlf. 10,422.

1IEKNISKE mangfoldiggøresJV. „ (efter enhuer Metode)EGNINGER bedst og hurtigst hos
utein &Koch

V Farvergade 8 V Telf.^rrøo-røo



Otto Plantener
VARMEANLÆG

OG

VANDINGSANLÆG.

#

Hellerupvej 13.
Tlf. Helr. 2050. Privat Helr. 974.

Forlang Tilbud.

Specialforretning

Havebrugs- og
Gartnerartikler.

A/S. Chr. Steiner.

Rømersgade 5.
Grøntorvet. Telefon 5934.

Stort Lager og Udvalg i
- Messing- og Kobbersprøjter -

i alle Størrelser.

Specialitet:
Drivhusbygning.
Kedel- og Røranlæg.

Hørsholm Planteskole.
| JENSfBORNØ.
I
i Specialitet:
:

Naaletræer og stedsegrønne Planter.
Telefon:
Hørsholm
- 118. li Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park.

j Telefon:
• Hørsholm
• - 118. -

i

CTh.ROM
HAVEREDSKABER

Haveskulptur
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres
fra vore Værksteder. Mekanisk Stenhug¬
geri. Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monu¬
menter, Billedhuggerarbejder etc.

James Maag. Thorald Muller. £. Krog.
Kontor: Niels Juelsgade 8. Tif. Central 707.

-•PLANTESKOLE.^
*

V. VOIGT,
Havearkitekt. Anlægsgartner.

„Lille Ordruphøj".
Pilealle 17. Ordrup.

Tlf. Ordrup 87 & 497.

MARMORGRUS
til Haveanlæg.

*

Soluhre. Haveskulptur.
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning.
Pavillonen Østbanegaarden.

Telefon Øbro 5165.
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Parken ved Krengerup. Udsigt fra Slotstrappen.

Parken ved „Frederikslund".
(Krengerup).

Af Havearkitekt I. P. Andersen.

Imellem Tommerup og AsSens ligger »Krengerup« (tidligere Frederikslund),
som ejes af Hr. Greve Chr. Rantzau.

*

Gaarden er en af disse smukke, gamle fynske Herregaarde, med straatækte
Bindingsværks Udlænger, der sammen med Hovedbygningen danner en Firkant
omkring en delvis græsklædt Gaardsplads.

Gaard og Park var helt omgiven af Storskov med en prægtig Bestand af
gamle Ege og Bøge.

I Aaret 1909 fik jeg den Opgave at .foretage en Omlægning, eller rettere en
Udhugning i Parken, idet den mægtige Skov efterhaanden havde lukket sig som
en fast Ring, der klemte sig nærmere og nærmere ind paa Bygningerne, saaledes
at kun en smal Stribe i Slottets Midterakse endnu gav aabent Rum for Lys
og Luft.

Forholdene udviklede sig imidlertid derhen, at en fuldstændig Omlægning
af Parken blev planlagt, dog under den Forudsætning, at Anlægsarbejdet, der
blev meget omfattende, skulde strække sig over flere Aar. Den gamle Park var
velholdt og velplejet, saaledes som de fleste fynske Herregaardsparker, men ganske
planløs i sit Anlæg, hvilket sidste jo heller ikke er særlig ukendt hverken i fynske
eller i andre danske Herregaardsparker.

Hovedpunkterne i Opgaven ved Planlæggelsen af Parken saa jeg i tre Ting,
nemlig for det første foran Slottet at skabe et blomsterfyldt Rum, der i sine Li-
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nier sluttede sig til selve Bygningen; for det andet at gøre sig saavel det oprinde¬
lige som det nye Parkareal forbundet og tilgængeligt ved rolige og naturlige Gang¬
forbindelser. Og endelig for det tredie ved Udhugning i Skoven og ved sammen¬
hængende Bevægelse i Jordlinierne at skabe Flader og Bum, der paa en blød og
malerisk Maade gik over i det omliggende Terrain.

Vandarealet i Parken, der som Opmaalingen viser, var delt i to mindre
Damme, blev ved Gennemgravning af den delende Dæmning forenet til en stor
Sø, hvis langstrakte Form, forbundet med Mølledammen Nord for Slottet, næsten
giver det Udseende af, at dette ligger paa en 0.

Selve Søen blev i rigt Maal tilplantet med forskellige Vandplanter og Bred¬
den, der var temmelig kedelig, blev reguleret saaledes, at Sølinien blev livligere
og fik en mere flydende Karakter, hvilket hele Søens Form indbød til. Bækken
mod Sydøst, der tjener som Alløb for Søen, danner, paa Grund af stærk Tilstrøm¬
ning af Vand udefra, et ofte helt brusende Vandfald.

I den ret dybe Forsænkning, der formodentlig tidligere har været Fiskedam
eller maaske en Del af tidligere Befæstning, anlagdes en Tennisbane, der her fik
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en næsten ideel Beliggenhed, lunt og hyggeligt, helt omgiven af fritvoksende,
kæmpemæssige Bøge, der staar saa frit, at Sol og Lys i rigt Maal faar Adgang til
Spillepladsen. De græsklædte Skraaninger, der omgiver Tennisbanen paa de tre
Sider, er saa høje og stejle, at de formaar at give de vagabonderende Bolde til¬
bage, saaledes at Indhegning kan undgaas. Afvandingen fra Forsænkningen fore-
gaar i en Bæk, som vist paa Planen, og denne, der er en direkte Fortsættelse af
en fra Markerne kommende stor Hoveddrænledning, som gaar paa langs igennem
Tennisbanen, er altid vandfyldt. Bækken, der tidligere var en ordinær Grøft,
har jeg dannet i naturlige Bugtninger med enkelte Sten og Overfald og desuden
beplantet med en til Formaalet svarende Plantebestand, mest vilde Bækplanter,
og som den løber igennem hele Dalsænkningen afgiver den et overordentlig
malerisk Billede.

Ved Udhugningen i Skoven, der, som sagt, var meget omfattende, indvandtes
bl. a., at vi ved Salg af Træ herfra fik saa mange Penge ind, at vi for disse i et
Par Aar kunde arbejde med fuld Kraft paa Omlægningsarbejdet. Desuden op-
naaede jeg helt, hvad jeg havde tænkt mig med Hensyn til Bum og Fladeforhold.
Arbejdet hermed var ikke uden en vis Spænding, idet Skoven var saa tæt og det
hele saa uoverskueligt, at man trods rigelig Opmaaling paa Stedet bogstavelig
talt ikke var helt sikker paa, hvad der laa »bagved« og man ikke paa Forhaand
kunde afgøre, om den bagved liggende Skovkontur var af en saadan Form at den



— 92 —

Parken ved Krengerup. Bækparti i den nye Udhugning.

kunde taale at frilægges. Imidlertid, Heldet stod mig bi; Skovlinien' udviklede
sig trods det dybe Indhug naturligt og smukt, og Resultatet var derefter at for¬
uden den Flade, der opstod der, hvor Skoven blev taget bort, fik man i Tilgift en
stor smuk Eng, der ogsaa laa bagved Udhugningen med ind i Parkbilledet,
løvrigt fik vi Lejlighed til at frihugge adskillige gamle Ege af Bøgenes kvælende
Favntag.

Parken ved Krengerup. Udsigt til Engen fra Partiet ved Slottet.
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Parken ved Krengerup. Partiet Sydøst for Slottet.

De indvundne Flader, saavel Engen som de, der fremkom ved Udhugningen
i Skoven, vil ikke blive inddraget under Parkens Vedligeholdelsesomraade, idetJ 8
disse er tænkt at skulle anvendes til almindelig Høslet, saaledes at Parkens Ved-

Parken ved Krengerup. Parti ved Engen.

ligeholdelseskontingent ikke, trods det tilsyneladende dobbelt saa store Park-
omraade, vil blive væsentlig forøget.

Anlægsarbejdet, der foruden Udhugningen i Skoven var forbundet med tem¬
melig store Jordarbejder, blev ypperligt udført ved Godsets egen Gartner, Hr. N.
Jensen, der under alle de Aar Arbejdet har staaet paa, har omfattet dette med
en udmærket Forstaaelse og Interesse. Ligesom ogsaa Greven og Grevinden med
aldrig svigtende Kærlighed til Sagen, og ved mange gode Dessins under Arbejdet,
har bidraget deres til at gøre Resultatet til det, det er blevet.
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HÆKKE.
Af Overgartner Valdemar Hansen.

Saa langt tilbage i Tiden, som nogen Beskrivelse gaar, berettes om Menne¬
skenes Trang til at omgærde sig og sin Ejendom med et eller andet for Haanden
værende Materiale, dels til Beskyttelse og dels for at afgrænse. Denne Trang
eller dette Instinkt ligger — ubevist eller bevist — i ethvert Menneske; »indenfor
Hegnet er min Ejendom, der er jeg selv Herre.« Denne Tryghedsfølelse, som
uvilkaarlig fremkommer, naar man har sit og sine omgivet med det beskyttende
Hegn, opvejer vel fuldt ud Udgifter og Møje med Arbejdet dermed.

Til Hegn har været og bliver anvendt højst forskelligt Materiale. I skovrige
Egne ligger det nær at bruge det lettest tilgængelige Materiale, nemlig Træ;
derfor ser man ogsaa i Skovegnene i Sverige og Norge milelange Strækninger
indhegnet af de maleriske Stavgærder. Her i Landet er ikke saa ubegrænset
Adgang til Skovens Produkter som i Broderlandene, men dog ses hist og her de
mere civiliserede, af tynde Stager byggede, saakaldte Dyrehavehegn. I stenrige
Egne opstilles Hegn af Sten ofte i Forbindelse med Jorddige, som saa tilplantes,
og som danner et udmærket Hegn. Denne Maade at indhegne paa er vel nok
tilsyneladende ret uøkonomisk, idet Digerne optager uforholdsmæssig megen
Plads, men man skaffer derved paa en nem Maade Plads til de Sten, man samler
af Jordene, og samtidig fremskaffes et uforgængeligt Hegn. Noget af det mest
anvendte, billigste og i mange Tilfælde smukkeste er Hække. Hække benyttes
i udstrakt Grad her i Landet, baade som Hegn og til Adskillelse i Haver og som
Pryd. Jeg skal ikke her komme ind paa den arkitektoniske eller kunstneriske
Anvendelse af Hække, men kun omtale den rent praktiske Behandling deraf.

Naar man har erhvervet sig en Plet Jord, er et af de første Spørgsmaal, der
melder sig: »Hvorledes skal jeg indhegne?« og Svaret bliver i mange Tilfælde:
»Plant Hæk«. Men hvilken Slags Hæk skal der plantes? Dette afhænger jo noget
af Forholdene. Men som Begel gribes der ikke Fejl, naar man til Hegn planter
Tjørn, idet denne Plante forener alle gode Egenskaber til dette Brug; den er
forholdsvis billig, vokser godt i al Slags Jord og danner, ved rigtig Behandling,
paa faa Aar en meget tæt og smuk Hæk. Men ogsaa andre Arter kan anvendes
f. Eks. Avnbøg, aim. Bøg, Naur, Elm, Mirabeller o. fl. I selve Haven bliver
Hække meget anvendte, baade som Indfatning og som Adskillelse mellem Havens
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forskellige Afdelinger; hertil benyt¬
tes som Regel ikke Tjørn, hvorimod
Avnbøg, aim. Bøg, Ligustrum ovali-
folia og af stedsegrønne, Tax, Thuja
og Buxus.

En Anke, som ofte bliver frem¬

ført, naar der er Tale om Hæk, er

denne, at det tager Aar, før Hækken
vokser til og gør sin fulde Nytte;
denne Anke er dog ikke berettiget,
da man meget vel paa ganske faa
Aar kan faa en endog ret høj Hæk,
vel at mærke, naar den faar den
rette Behandling. En meget an¬
vendt og ældgammel Metode, er at
klippe Hækken flere Gange om Aaret
og samtidig lægge nogle faa Centimer
til Højden. Det siger sig selv, at ved
denne Fremgangsmaade vil det vare

mange Aar', før Hækken har den

nødvendige Højde, Og at Resultatet Fig- 1- 4-aarig Hæk af smaabladet Elm paa Fletværk,
ikke altid bliver godt og smukt, viSer
Statsbanernes Parodi paa Hække langs Banelinierne Landet over. Denne Metode bør
derfor ikke anvendes. I al Almindelighed tages der — naar en Hæk først er plantet —

lidet eller intet Hensyn til dens videre Trivsel, udover de aarlige Klipninger, som i
mange Tilfælde udføres, om jeg saa maa sige, over en Kam for alle Arter, uden Kritik
og uden Kendskab til, hvad Hækplanter kræver for at kunne blive til det, de
skal være, en frodig, livskraftig Hæk, som svarer til sit Formaal, nemlig enten
at danne Hegn og Skel eller at virke arkitektonisk.

Den første Betingelse, for at en Hæk kan trives, er, at der udvises Omhu
ved Plantningen. Altfor ofte smøles der med de forberedende Arbejder; Grøften
hvori Hækken skal plantes, stikkes op, og Planterne klines op ad den faste Side;
denne Plantemaade er selvfølgelig den nemmeste, men ogsaa den daarligste, idet
Jorden derved kun behandles paa deri ene Side, medens den anden forbliver
haard og uigennemtrængelig for Rødderne. Er Jorden ikke velbehandlet, skal
man intet Haab gøre sig om at faa en god Hæk. Pladsen, hvor Hækken skal
plantes, maa behandles meget omhyggeligt med Dybgravning, og navnlig med
Rensning paa begge Sider af Hæklinien; Jorden tilføres Gødning, og er saa først
klar til at tilplantes. I Stedet for at trampe Jorden haardt til om Planterne, bør
man fylde Renden halvt til, derefter vande bravt, og naar saa Vandet er trukket
i fylde Resten af Jorden i og træde til.
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Saa snart Hækken vel er plantet, begynder man at udspekulere en eller
anden dybsindig Metode, hvorefter den kan holdes saa meget som muligt nede,
og da dette jo bedst foregaar ved at høvle de ulykkelige Planter ned med Saksen
— godt — saa faar de af Saksen; dette er imidlertid galt i de fleste Tilfælde,
ja, jeg kan godt sige i alle Tilfælde undtagen for Tjørns Vedkommende, og ogsaa
her anvendes Klipning i altfor udstrakt Grad.

Det er af stor Betydning, at de Planter, man bruger, er sunde og livskraftige
og ikke for gamle. Løvfældende Planter maa helst ikke være mere end 2—3
Aar, naar de plantes. Vil man bruge større Planter, maa disse være klump¬
holdende, da store Planter, som ikke holder Klump, saa godt som altid giver et
meget daarligt Resultat. Det sker imellem, at man ved Indkøb af Hækplanter
faar ret store og tilsyneladende gode Planter, men som saa senere viser sig at
være meget lidt voksedygtige trods Jordens gode Behandling; man kan i et saa-
dant Tilfælde være sikker paa, at Planterne er for gamle og daarligt skolede;
saadanne Planter giver altid en uensartet og daarlig Hæk; en Fagmand kan som
Regel altid bestemme Planternes Kvalitet, men da disse Linier ogsaa har Bud til
andre, maa det anbefales kun at gøre sine Planteindkøb i anerkendte Planteskoler.
Stedsegrønne Planter bør altid plantes med Klump. Man maa være meget om¬
hyggelig med Behandlingen af Planterne inden Plantningen; de maa være godt

emballerede under Transporten, og
kan de ikke plantes straks, maa de
indslaas, ikke i Bundter, men ud¬
bredte i Render og helst paa et
skyggefuldt Sted, hvor de kan vandes.

Ønsker man hurtig en færdig
Hæk, kan dette opnaas ved for¬
inden Plantningen at opstille et let
Hegn af den ønskede Hækhøjde midt
i Hæklinien og plante Hækplanterne
tæt op imod Hegnet. Herpaa espa¬
lieres Planterne, og dette Arbejde
maa passes nøje, til Hækken naar
den ønskede Størrelse. Paa denne
Maade faar man — naar de rigtige
Planter, og naar den rigtige Frem-
gangsmaade anvendes — i Løbet af
3—-1 Aar en meget smuk Hæk paa

op til 3 Meters Højde. Det bedste
og smukkeste Materiale til Støtte¬
hegnet er T-Jerns Søjler med Maskin-

Fig. 2. Hæk af Ligustrum ovaiifoiia. fletværk, men tarveligere Materiale
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Fig. 3. Avnbøghæk med Allétræer.

kan gøre samme Nyt¬
te, blot nogle Pæle
nedrammede, hvor-

paa trækkes 3 — 4
Rækker tyndt Jern-
traad, vil ofte være

tilstrækkeligt. Arter,
som sæ#lig egner sig
til Hækbygning paa
denne Maade er: Li-

gustrum ovalifolium,
Avnbøg, Lind og i
Særdeleshed smaa-

bladet Elm. Fig. 1
viser en saadan fire-

aarig Hæk af smaa-

bladet Elm ca. 3 Me¬

ter høj, og Fig. 2 viser en Hæk af Ligustrum ovalifolia, ogsaa støttet af Fletværk.
Naar Hækken har naaet sin fulde Højde, kan den klippes paa sædvanlig Maade
og holdes fneget smal.

Af og til ses Hække med Allétræer plantede midt i Hækken. Dette lader
sig kun gøre med godt Resultat, -naar Træer og Hække plantes samtidig og følges
ad i Opvæksten, og man maa ved varsom Beskæring lempe Træernes Vækst efter
Hækken. Paa Fig. 3 ses en saadan Hæk med Allétræer. Til Hække, som skal

klippes stærkt, skal
man helst vælge smaa-
bladede Arter, da
Hække af storbladede

Planter altid bliver

grimme efter Klip¬
ningen, og som Regel
kun er smukke i Løv¬

springet. I det hele
taget spiller Hæk¬
klipningen større Rol¬
le end almindelig an¬

tages; en Hæk skal
jo dog ikke alene
være til Nytte, det
gør ikke noget, at

Fig. 4. En velpasset Tjørnehæk. den tillige er smuk.
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Fig. 5. Hæk af Buxus macrophylla.

Hvor det er nødvendigt at klippe, vent da ikke til »Sankt Hansdag«, men klip
hellere tidligt og oftere, og klip ikke ind paa det gamle Træ. Er Hækken bleven
for bred, kan den skæres kraftigt ind, og dette bør gøres om Vinteren, og helst
inden Grenene bliver for tykke.

Det er meget almindeligt, at man nedskærer Hækplanterne Aaret efter, at de
er plantede. Dette kan dog, som sagt, ikke gøres med godt Resultat for alle Arters
Vedkommende. Naur, Avnbøg og aim. Bøg taaler det ikke, de skal vokse urørt,
til de har naaet den ønskede Højde, og man faar et udmærket Resultat ved at
behandle dem som ovenfor nævnt ved Espaliering. Tjørn nedskæres 1—2 Aar
efter Plantningen og behandles derefter paa samme Maade som ovenfor angivet
for Elm, Bøg og Ligustrum m. il., nemlig ved Espaliering; derved overflødiggøres
de første Aars Sommerklipninger, og kun om Vinteren studses Hækken lidt paa
Siderne og i Toppen. I Løbet af 4—5 Aar har man nu en meget smuk og frodig
Hæk, som derefter kan klippes 1 å 2 Gange om Sommeren. Fig. 4 viser en vel¬
passet Tjørnehæk. Rød- og Hvidgran egner sig udmærket til Hække, særlig hvor
Jorden er let sandet. Man maa dog her regne med, at Hækken fordrer nogen
mere Plads i Bredden, da Granhække bliver smukkest ved ikke at klippes for
smalle. Klipningen maa her foretages efter, at Grenspidserne er afmodnede, altsaa
i Juli—August.

Naar Hækken er kommet godt i Vækst, fordrer den Næring. Meget ofte for¬
sømmer man at fodre sine Hække; dette er en stor Fejl, thi som Regel har Hække
daarligere Betingelser for frodig Vækst end den øvrige Plantebestand, idet de
næsten altid anbringes langs en Gang eller i et Skel, hvor Naboen ikke er inter-
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esseret i at passe den fra hans Side, og man maa derfor hvert andet eller tredie
Aar tilføre den Gødning, helst Kogødning, ligesom Vanding i den tørre Tid ikke
maa forsømmes. Ældre, forsømte og udmagrede Hække kan blive smukke paa
forbløffende kort Tid, naar de tilføres Næring. Fig. 5 er en Hæk af Buxus ma-

crophylla, som var meget udpint og helt gul fra øverst til nederst; den blev om

Vinteren tilført rigelig Kogødning, som blev gravet ned paa begge Sider, og i
Løbet af den efterfølgende Sommer voksede den sig meget smuk og mørkegrøn.
Dette Eksempel fremfører jeg ikke, for at animere til at forsømme Pasningen,
men kun for at vise, at alt Haab ikke er ude, selv om en Hæk ved Uforstand er

bleven daarlig.

UDSTILLING AF HAVEKUNST
I KØBENHAVN.

Af Georg Georgsen.

Underligt nok er Efteraaret den mest begivenhedsrige Tid for Havearki¬
tekterne, i September og Oktober kommer langt de fleste Haveejere ind til Have¬
arkitekten for at søge Raad om gamle Havers Fornyelse eller for at faa et nyt
Anlæg planlagt. — Medens Løvet falder projekteres der og arbejdes for at de
nyudtænkte Virkninger ved Foraarets Komme kan blive til grøn og frodig Virke¬
lighed. — .

I denne Planlæggelses Saison maa vi derfor alle med Forventning imødese
den 23. Oktober. — Den Dag aabnes der en Udstilling af Havekunst i Kunst-
industrimusæets Lokaler i København (vis å vis Raadhushaven).

Der er allerede anmeldt stor Deltagelse og der bliver sikkert noget af Inter¬
esse for alle. — Havearkitekterne vil med mest Udbytte studere Haveplanerne,
for Haveejerne vil Interessen samle sig om Fotografler af færdige Haver og Mo¬
deller af Haveanlæg. Udstillingen skal dog ogsaa bringe Billeder og Tegninger
af saa vigtige Detailler som Pavilloner, Lysthuse, Løvgange, Broer, ja endog Have¬
hegn og sidst ikke mindst Vaser, Skulpturer og Springvandsanlæg.

Initiativet til Udstillingen skyldes »Selskabet for dekorativ Kunst« og Arran¬
gementet forestaaes af Havearkitekt Erstad-Jørgensen. —

løvrigt vil det indsendte blive underkastet Censur af Udstillingskomitéen,
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der bestaar af: Havearkitekt J. P. Andersen, Maleren Clod Svensson, Havearkitekt

Erstad-Jørgensen, Stadsgartner Fabricius Hansen og Professor Carl Petersen.
Det er kun glædeligt at se hvor stor Interessen for Havekunst er herhjemme,

vi har her i Landet udmærkede Billedhuggere, fortræffelige Bygningsarkitekter,
om os selv — Havearkitekterne — kan vi nøjes med i Beskedenhed at sige, del¬
er en Stræben fremad efter det bedste og et Udslag af denne Stræben er Ud¬
stillingen. —

— Jeg tror, at den bliver værd at se. —



Foreningsmeddelelser.
Paa „Selskabet for dekorativ Kunst's" Initiativ vil der til Efteraaret i

Kunstindustrimusæets Lokaler blive afholdt en Udstilling af Haveplaner, belyst
ved Tegninger, Modeller og Fotografier samt Tegninger til Havemøbler, Solure,
Fuglebrønde, Terrase- og Trappeanlæg, Havevaser o. a. 1.

Der vil senere her i Bladet fremkomme nærmere Oplysninger angaaende
Tidspunktet m. m.

Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforenings Formaal er at samle alle Anlægsgartnere og
Havearkitekter i Danmark til Varetagelse af fælles Interesser.

Foreningen er inddelt i Krese og styres af Kresbestyrelse, Hovedbestyrelse og Repræsentantskab.
Fem Medlemmer danner tilsammen en Kres og giver Ret til en Repræsentant i Repræsentantskabet.

Foreningen har en fuldstændig udarbejdet, hvert Aar revideret, Prisvedtægt, der omfatter alle
forekommende Anlægsarbejder samt Regler for Havearkitekthonorar.

Foreningen har et staaende Voldgiftsudvalg, der behandler opstaaede Uoverensstemmelser om
Betaling o. lign. imellem Haveejere og Foreningens Medlemmer. Foreningen varetager Medlemmernes
Interesser under Arbejdskonflikter.

Indmeldelser i Foreningen sker skriftlig til Formanden, Havearkitekt I. P. Andersen, Lindevangen
10, Kobenhavn F.

»Havekunst« udgaar en Gang hver Maaned med 8 a 12 Sider Tekst og koster 7 Kr. halvaarligt
plus Porto, der opkræves igennem Postvæsenet. Abonnement tegnes ved indsendt Anmodning herom
til Ekspeditionen.

Annoncer der ønskes optaget i »Havekunst« maa være indsendt til Ekspeditionen, Tranegaardsvej
4, Hellerup, inden den Maaned, der gaar forud for Udsendelsen af det paagældende Nr.

Tekst og Billedstof, der ønskes optaget i »Havekunst«, bedes indsendt til Redaktøren og vil, saa-
fremt det indsendte egner sig til Optagelse, saavidt mulig fremkomme i den Orden, det indgaar.

Redaktion: I. P. Andersen, Havearkitekt, Lindevangen 10, København F. Ansvarshavende.
Redaktionsudvalg: Birger Errboe, Havearkitekt. P. N. Klougarf, Overgartner. Knud Lohse,

Havearkitekt.

Ekspedition: Knud Lohse, Havearkitekt, Tranegaardsvej 4, Hellerup.
Eftertryk af »Havekunst's« Artikler og Billeder, maa kun finde Sted efter indhentet Tilladelse

i hvert enkelt Tilfælde.
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C. Fogtmanns Planteskole.
Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden
Direktør: Stenhuggermester L. M V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-
brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

(i

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.
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L. & N. Andersens
Maskinsnedkeri.

Guldborgvej 22. København F.
„ , „ / Central 1316.Telefon: { Godth. 1147 y.

Alt Snedkerarbejde udføres.

STAUDER.
Forsendes overalt. Fra Købere i Ind- og
Udland foreligger til Eftersyn talrige
Breve, som udtrykker Anerkendelse og
Tilfredshed med mine Planters Kvalitet

og Indpakningens Omhu.

AKSEL OLSENS PLANTESKOLE,
:: KOLDING. ::

P

Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel.
Hauserplads 14.

Telefon 632.

Kasters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.

Køsters Staudebog å 2 Kr.
Plantekatalog for Have- og Skovbrug

å IV2 Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet til Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

HAV E -jfVAN LÆGW

Tivoli's ||@
Ærespræmie

I Gartner.
for Haveanlæg.

Edv. Bentzen.
Havearkitekt & Havebrugskandidat.

Alhambravej II. København V.
- Telefon 1147. —

# A/s. V. FIEDLER. *

Fletværks-Indhegninger,
Tennisbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. ™. 2790



Havebrugshøjskolen
„VILVORDE".

s
tort Udvalg i Frugttræer,
tauder, Roser og
tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlund. Tlf. Ordrup 371-372.

Carl V. Langes
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.

Svend Lassen,
Frøavl & Frøhandel,

en gros, en detail.

Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— Forlang Kataloger. —

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

Tuborgvej 71. Telefon: { Helrup 523.
„ 2181.

Stenløse Kalkbrud.
Leverer Flntpulveris er et Gødnings-
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, for¬
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver.

Kontor: Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. Telefon: Byen 2362 x.

Sagfører
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. København B.
Telefoner:

Byen 52,00 - Central 35,50 - Central 11,589.

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og
Havearkitektforening.

Strebels origin. Bodstremskedler
samt Strebels Rovakedler.

*

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

s. Lund & Lawerentz.
Pilestræde 32. København K.

Telefon: 6185. Telegr.-Adr.: Lawerentz.



Brostrøms
| Planteskole.

, .jT.

Alle Planteskoleartikler

!
Park- og Haveanlæg.

= VIBORG. —

C. F. LANDSBERG
Perenna

blomstervakster
Stora forråd i utmårkta sorter.

Prisforteckning på begåran.

PAARP. SVERIGE.

Lang-esø Plantagre.
Tlf. Tikøb 19. N." W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler: -

Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „

Bregner og Frilandsorchideer „ „

Erica, Rhododendron m. m „ „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)
gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. lait 15 Kr. pr. Sæt + Porto.

Alt leveres I store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer.
Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

Gartnernes Redskabsforsyning.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Landbrugsredskaber.
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan¬
der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,
Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,
Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet: Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

MATHIESEN*)
PLANTESKOLER
KORSØR

PRISFORTEGNEISE
FRANCO

I FRUGHRftER'ROS ER* FRUGTBUSKE I
Sirbuske • Sirtræer • Allétræer,

garanteret fejlfri Vare.
( tiitrukken paa aaben Mark uden LæJ

Thor Møller. — Peder Hvitfeldtwtrsede 17.
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D. T. Poulsen's Planteskole.
Hovedforretning:

Roskildevej 70. * København, Valby.
— Telefon: Valby 100. —

Filial: „KELLERIS" pr. Kvistgaard.
Telefon Kvistgaard 27.

Prisliste tilsendes paa Forlangende.

Adolph Chr. Madsen.
Anlægsgartner.

Strandvej 110 D. Tif. Helr. 276 x.

Haver og Parkanlæg
udføres overalt.

Forlang Tilbud.

Buksbomplanter og
Buksbomstiklinger

tilbydes til straks og senere Levering.
Planter 20 Kr. pr. 1000. Stiklinger 5 Kr.
pr. 1000 Stk., bundtet med 100 Stk. i hvert
Bundt. Meget store Ordre kan expederes.

Gartner LAVE,
| Tif. Skaarup 54. Telegr.-Adr.: »Lavet.

Svendborg.

C. M. Petersen & Søn,
Have-, Mark- og Skovhegn,

saavel af Jerntraad som af smedet Jern. Elegante billige
Laager, Porte, Balkongelændere, Løvgange, Espalier,
og Tennisbaner.

Leverandører til Stat og Kommune.
Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og

Tegnet af Arkitekt Jens Jørgensen. Errboe m. fl.

Telef. 47. Johan Riis Planteskole.
Indehaver Oskar Bang.

Etableret 1896. NYKØBING M. Tegram-Adresse „OBAN".

Telef. 47.

Alle Artikler til:

Park, Have, Kirkegaard, Hegn & Læ i 1= Kvalitet.
Extra Frugttræer og Buske. Udsøgt Rosen- og Sirbuske¬
sortiments. Flotte Allétrær. Stauder. Coniferae.

Katalog franco.



Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales.
Tilbud sendes paa Forlangende.

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(Grundlagt 1879.)

Havnegade 39. Telefon: Central 888. Kjø ben havn K.

P. CHRISTENSEN,
Tømrermester.

SLOTSVEJ 43. CHARLOTTENLUND.
Telefon Ordrup 619.

Specialitet:
Norske Blokhuse, Pergolaer
og Havehegn af Naturtræ.'

Reference:
Havearkitekt Knud Lohse, Hellerup.
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Fremtidens Indhegning.
A/s. P. Hansen.

Speeial-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Planke-
værksstolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Ufor¬
gængelige. Fordrer ingen Maling og koster dog ikke mere end
Træ. Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Institutioner

samt Landets største Virksomheder.

Nordre Fasanvej 19. * København. * Tlf. 10,422.

TIEKNISKE mangfoldiggøres-\ViV-n (efter enhver Metode)EGN INGER bedst og hurtigst hos
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Otto Plantener.

▼ ▼

VARMEANLÆG
OG

VANDINGSANLÆG.

*

Hellerupvej 13.
Tlf. Helr. 2050. Privat Helr. 974.

Forlang Tilbud.

Specialforretning

Havebrugs- og
Gartnerartikler.

A/S. Chr. Steiner.

Rømersgade 5.
Grøntorvet. Telefon'5934.

Stort Lager og Udvalg i
- Messing- og Kobbersprøjter -

i alle Størrelser.

Specialitet:
Drivhusbygning.

Kedel- og Røranlæg.
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Hørsholm Planteskole.

Telefon: •

Hørsholm ;
- 118. - •

JENS BORNØ.

Specialitet:

Naaletræer og stedsegrønne Planter.
Roser, Frugttræer m. m. til Have og Park.

I Telefon:
• Hørsholm

: - 118. -

C.TH.ROM
HAVEREDSKABER

Haveskulptur
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres
fra vore Værksteder. Mekanisk Stenhug¬
geri. Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monu¬
menter, Billedhuggerarbejder etc.

James Maag. Thorald Muller. £. Krog.
Kontor: Niels Juelsgade 8. Tlf. Central 707.

3 PLANTESKOLE, ni
*

V. VOIGT,
Havearkitekt. Anlægsgartner.

„Lille Ordruphøj".
Pilealle 17. Ordrup.

Tlf. Ordrup 87 & 497.

MARMORGRUS
til Haveanlæg.

*

Soluhre. Haveskulptur.
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning.
Pavillonen Østbanegaarden.

Telefon Øbro 5165.
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Fra Versailles til en dansk Kolonihave.
Af Havearkitekt Georg Georgsen.

Læser! De smiler maaske over Sammenligningen. Versailleshaven som et
af 'Verdens bedste og største Anlæg, nævnet i Forbindelse med en dansk Koloni¬
have, som vi paa den her nylig afholdte Kolonihaveudstilling maatte erkende
var en i kunstnerisk Henseende usædvanlig Fiasko.

Den Komik, der ligger i Sammenligningen vil dog svinde, naar vi tænker
paa, at de nævnte Eksempler udgør Begyndelses- og Endestadiet i Haveanlægenes
Udvikling i de sidste 300 Aar.

Kan Vor højpriste Kultur være det bekendt? Man kan give Samfundsudvik¬
lingen Skylden og sige, hvad en Ludvig den XIV, Solkongen, kunde skabe paa et
helt udpint Folks Bekostning, er ikke mere muligt i et Folkets Aarhundrede,
hvor Massernes Magt gør den enkeltes Gerning saa ringe, og hvor Kræfterne

*

spildes i Kampen alles Haand mod alles.
Dette Ræsonnement er almindeligt, men er det rigtigt? Lad os huske paa,

at det er bevist, at Skønhedstrangen stiger med forbedrede Livskaar. For den
store Menneskehed er Livskaarene blevne betydeligt bedre, især i de seneste Aar
— er det saa ikke underligt, at Evnen til at give Skønhedstrangen Udtryk stadig
synes at blive ringere.

Rummer det ikke snarere en Anklage mod Havesagens Mænd end mod det
bestaaende Samfund, og tyder det ikke paa manglende Fremsyn, Plan og System
og paa manglende Retledning, naar Forholdene er blevne saa slette.

Lad os en Gang prøve paa at betragte Kolonihavespørgsmaalet. Folkets
Haver i Folkets Aarhundrede, skabt af Mennesker, der elsker Natur og Blomster,
og for hvem Arbejdet i Haven er en Glæde — tænk hvad det er værd i
disse Tider.

Kolonihavedyrkerne er Mennesker, der arbejder i samme Retning med de
samme Ønsker og Længsler mod det samme Maal: — det bedste og smukkeste.

Er der ikke i den Enighed om en god Tanke de største Muligheder for
Fremtiden, og er der ikke al mulig Grund til at tænke paa, hvad dette store
Antal af stærkt interesserede Menneskers Arbejde vilde betyde, om det kunde
samles under en stor, gennemtænkt Plan.

En Plan, der samtidig lønnede Arbejderen og tjente Offentligheden. Hvilken
Værdi vilde det ikke have, netop nu, om vi kunde skabe Kolonihaveparken,
Kombinationen af det offentlige Anlæg og de private Kolonihaver.
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Kolonihaveparken, der skulde samle den franske Havestils storliniede Ide,
dens fantasiløftende Perspektivers Dybde, og den private lille Kolonihaves Hygge
— til een Enhed.

Rigtigt udført vil en saadan Vekselvirkning fra det største til det mindste
rumme noget menneskeligt rigtigt. Vi kan lige saa lidt undvære det store til at
begejstres og imponeres over, som vi kan undvære de mindre, men hyggelige
Forhold til — at leve i.

Den franske Havestil rummer netop Muligheden for en saadan Kombination;
thi undersøger man nærmere, hvad der er Stilens Særpræg, og hvad det er, der
hæver den saa højt over alle andre Havestilarter, da vil man finde, at det er
Perspektivvirkningen, det meget langstrakte og meget smalle Billede, der atter og
atter gaar igen, og det er Aksernes og Alleernes Føring, deres Retning og Sam¬
virke, der er det egentlige — medens det, der ligger mellem og udenfor Akserne,
er ret betydningsløst.

FREDENSBORG
- i-SAfine

rVW\LfcSTOK5FORHOL^MlRSAILLES
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Paa de to Kortskitser har jeg søgt at demonstrere, hvad der som Ide ind-
gaar i Kompositionen, det er de lyse Partier, og hvad der stilmæssigt set kan
betragtes som »Fyld«, dette er paa Tegningerne skraveret — det er næsten
det meste.

I den franske Stils Anlæg i Frankrig udgjordes disse Mellemrum af »Bosquets«-
Skove, medens der i Stilens Anlæg i England oftest findes Græsflader (Eks.
Hampton Court).
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Der er det at indvende mod Græsfladerne, at de tillader Kig udenfor Ak¬
serne og derved svækker noget af Virkningen. Beplantning er bedre, men hvorfor
Skov, hvorfor ikke — Kolonihaver?

Det, der derved opnaas, bliver en stærk Reduktion af det offentlige Anlægs
Areal samtidig med, at Anlægenes Virkninger forøges. Eller mere populært ud¬
trykt, vi vil kunne opnaa stor Virkning med ringe Bekostning, medens Hoved¬
massen, Havekolonierne, uden Udgift for Kommunen vil forøge Byens beplantede
Areal — Storbyens uundværlige Lunger.

Kolonihaverne rykker derved et Trin op i Anseelse og bliver permanente
Led i Bybilledet, men saa maa der ogsaa kræves gennemgribende Reformer.

Kolonihaven maa gøres smukkere, at Glæden kan blive større, og der maa

planlægges med Henblik paa Fremtiden, at Glæden kan blive varig.
Vi maa saaledes først og fremmest bort fra den Form af Individets Frihed,

der lader hver enkelt indrette sig uden Hensyn til sin egen Haves Fremtid og
uden Hensyn til sin Næste.

Som det nu gaar, ser vi bedst i de faa gamle Havekolonier, der endnu har
*

undgaaet Kommunens Byggeri, hvorledes Roserne gaar ud, og Rhododendron-
buskene holder op med at blomstre — thi Havens egne Træer staar alt for tæt,
og i de faa frie Pletter, der endnu er tilbage, stjæles Lyset af Naboens Træer,
som han jo som alle har plantet uden Tanke for Omgivelserne.

Dette maa forhindres ved at gøre Planlæggelsen fornuftigere.
Efter længere Tids Arbejden med Sagen har jeg fundet det System, Helsides

Tegningen viser, mest praktisk. Jeg liar vist Haver af forskellig Størrelse, 500,
1000 og 1200 Kv. Alen (henhv. 192, 420 og 500 m3). Fælles for disse Grupper er
Delingen af den enkelte Have i Lyst-, Køkken- og Frugthave, en Deling, der gen¬
nemført ens for alle Haver indenfor samme Gruppe, medfører, at alle Haver op-
naar lige gode Lysforhold, idet der fremkommer Bælter af Lysthaver, Bælter af
Frugthaver og mellem disse et frit solaabent ubeplantet Parti, hvor Køkken¬
urterne altid vil kunne trives. Plantebælternes Retning maa altid være Nord-Syd
af Hensyn til Lyset — og man vil i Tilgift opnaa godt Vestlæ. Frugt- og Køkken¬
havens regulære og praktiske Inddeling vil give Resultat i forøget Udbytte. Lyst¬
haveafdelingen kan altid formes efter Ejerens Smag, Ønsker eg Midler. Et Krav,
som der ikke maa fraviges, er Dækning mod Gangen, hvad enten Lysthaven er
forfalden og bruges til Legeplads eller holdes fuldkommen, vil det for de fleste
Ejere være ønskeligt at være fri for uvedkommendes stadige Indblik i Haven, og
for de Mennesker, der passerer Hovedgangene, vil det være smukkere at gaa mel¬
lem lo ubrudte blomstrende høje Hække end se skiftende Stakitmateriale med
onde og gode Haver bagved. For at opnaa fuldstændig Ensartethed og Harmoni
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i Hovedgangenes Hækrammer er disse Hække udenfor de enkelte Parcellers Ejen-
domsgrænse.

I de større Kolonihaver har jeg tillige givet Parcellerne irregulær Form,
hvorved der kan opnaas den største effektive Udnyttelse af Arealet. Denne Par¬
celdeling, som sikkert ogsaa kan faa Betydning andetsteds, ikke mindst i Have¬
byer, maa det maaske være mig tilladt her at omtale lidt nærmere, omend i al
Korthed. Kan man ved den viste »Sammenfletning« af Haverne opnaa en mere

praktisk Inddeling og en mere smuk Linieføring i Haven, er det alene tilstrække¬
ligt til at give den Berettigelse; men det forekommer mig ogsaa, at Haverne
samles bedre til en Helhed, og de mindre skønne Køkkenhaver bliver godt
skjulte udefra. De fleste Haveejere vil gerne have stor Facade mod Vejen for at
give lidt Frihed og Rum 0111 Bygningen, men ogsaa gerne lidt Dybde i Arealet
for ikke at have Økonomihaven helt op til Vinduerne; dette vil medføre Indkøb
af et stort Grundareal ved almindelig Udstykningsmaade, medens det her undgaas.

Derimod opnaas der ikke,
hvad den ' lille Skitse viser,

nogen Besparelse i Vejarealet,
en Sag, der i Havekolonien er
af mindre Betydning, da Vej¬
ene laves ved almindelig Grus¬
ning af Jorden.

(I Udstykning til Boliger
spiller Anlæg af Vej derimod
en stor økonomisk Rolle; hvor¬
for man nu næsten altid an¬

vender rektangulære Parceller
med den korte Side som Vej¬
facade, det er ikke saa smukt,
men vistnok nødvendigt. Jeg
haaber senere at faa Lejlighed
til at vise praktiske Arealfor¬
mer til dette Brug).

De i Planen viste Haver paa 1000 og 1200 Kv. Alen kræver ingen nærmere
Beskrivelse. Lysthaven søges ved Anlæg af Græsplæne uden Gange at gøres saa
hyggelig og intim som muligt. Nyttehaven er ved begge Typer lige store.

De største Lysthaver gives Plads nærmest Frugttræ-Bæltet, da de er de bre¬
deste og luftigste; i de smalle 1000 Alens Haver er Lysthavedelen saa smal, at
den vanskelig taaler yderligere Beplantning om sig.

500 Kv. Alens Haven fremtræder med samine Tredeling. Kun er det her
Frugttræerne, der vender ud mod Vejen, og Lysthuset er af Pladshensyn placeret
mellem Træerne. Lysthusets Facade er forlænget med Læskærme, der ogsaa
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følger Parcelgrænsen et lille Stykke ind mod Naboerne. Jeg finder et saadant
Dække ønskeligt i saa smaa Haver. Situationen mister sin Hygge, hvis man som
saa ofte nu, Søndag Eftermiddag ser 5—6 Familiers Kaffeborde til hver Side af
ens eget. Det kunde være interessant at prøve det nye »Trædug«, der kan pudses
som Mur, det synes at være billigt.

løvrigt rummer Haven lidt blomstrende Buske til Indramning af den lille
Plæne, der udstyres med en Blomsterrabat i Solsiden og en Gang i Skyggesiden.
Køkkenhaven dækkes med et lille Espalier til Roser eller Lathyrus.

At Frugttræerne plantes ud mod Koloniens Hovedgange rummer to Fordele
— at der kan sprøjtes rationelt og billigt, idet man maa regne med, at en større
lejet Sprøjte vil kunne behandle Træerne fra Gangen, og for det andet — vilde
det ligge udenfor Mulighedens Grænser, at disse Træer betød noget ogsaa for
andre. Hvad om det var en Samling af gode Sorter, der med bogført Plantefølge
altid vilde kunne bestemmes og være til Værdi for Studier.

Jeg synes, vi i mange Henseender kunde være lidt mere praktiske. Statens
Havebrugsforsøgsvæsen har i stor Udstrækning planlagt Iagttagelsesplantninger af
Frugttræer rundt om i Landet, for at faa sikre Oplysninger om de forskellige
Sorters Værdi under de forskellige Lokaliteter. Det hele sættes i Gang med stort
videnskabeligt Apparat. Indkøb af Jord, Prøvedyrkning af Jordens Ensartethed,
Plantning, Vedligeholdelse, Opsyn, Tilsyn o. s. alt saare godt, men ikke gratis.
Jeg formoder, at dette Arbejde er stærkt vanskeliggjort af Landets nuværende
finansielle Situation. Vi har ikke Raad til at plante, men for Oplysningens Skyld
er det daarlig Økonomi at lade være. Kan vi ikke nøjes med mere enkle For¬
mer, giv Kolonihavedyrkerne nogle Serier Træer og lad Almenheden faa Lejlighed
til at se dem, naar der bliver noget at se.

Hvad vil der ikke blive at lære om Træernes Voksemaade og Form ved at
gaa ned langs en saadan permanent Udstilling, og vil der ikke blive Lejlighed
til at gøre mange smaa værdifulde Iagttagelser om andre Egenskaber, Modnings¬
tid, Sygdoinsmodtagelighed, Frugtbarhedens Indtræden, Frugternes Tilbøjelighed
til at falde af o. s. v. Vilde saadanne Plantninger ikke betyde et større Plus i
Ikke-Specialistens Viden, end een — om mange Aar udkommende Beretning med
Kvadratrod og Decimaler.

Hvis Myndighederne og Privatmænd kunde arbejde sammen her vil Koloni¬
havernes permanente Karakter kun blive en Vinding for alle Parter og det vilde
glæde mig om disse Linier kunde vække Interessen for Kolonihavesagen i videre
Kredse, og bidrage til at føre Kolonihavens oprindelige danske Idé frem tir en
mere praktisk, mere varig og mere kunstnerisk Form.

Tilbage staar nu Omtalen af Kolonihavernes Indføjelse i det offentlige Anlæg
og dettes nærmere Udformning — derom i et senere Hefte.
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P. Wad: Havehjem for Købmand H. Hansen i Middelfart.

Et Havehjem i Middelfart.
Af Havearkitekt P. Wad.

Det Areal, hvortil nærv. Plan er tegnet, er i mange Henseender en ideel
Byggegrund. Det ligger ved Bæltet med en smuk Udsigt over til Bakkerne ved
Snoghøj. Mod Vest grænser det op til en gammel Have med store Træer og mod
Øst til en privat Vej med Haver paa den modsatte Side. Terrænformen er ogsaa
god. Den sydlige Halvdel er omtrent plan, kun med lidt Fald mod Øst, medens
den nordlige Halvdel falder stærkt, halvt slugtformet ned mod Stranden.

Husets Placering paa Grunden er altid af afgørende Betydning for en god
Udnyttelse af det givne Areal, men ofte kan det være svært at finde den rigtige
Plads. I dette Tilfælde var Problemet let at løse. Huset maatte ligge omtrent
midt i Haven, der hvor Faldet begynder, thi kun herfra kan det beherske hele
Arealet. I et Tilfælde som dette, hvor Udsigten er mod Nord, er det altid svært
at placere Værelserne saaledes at de baade faar Del i Udsigten og Sollyset. Det
kunde saaledes ikke undgaas at »Hallen« eller Havestuen, hvad man nu vil kalde
den, kun faar Lys fra Nord. Til Gengæld bliver den med sine »franske« Døre,
ud mod Terrassen et herligt Opholdssted paa varme Dage. Derimod vil den lille
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Terrasse mellem Fløjene mod Syd blive et godt Opholdssted paa kølige men sol¬
rige For- og Efteraarsdage.

Havens sydlige Del er saare enkel inddelt. I Midten ligger Staudehaven,
der med sine høje Bøgehække, hvorover Æbletræernes Grene rager frem, er af
stærk rumlig Virkning. Det øvrige er Køkken- og Frugthave.

Mod Øst ligger en lille Rosengaard. Den ligger lavt, dels for Rumvirknin¬
gens Skyld, dels for ikke at hindre Lysets Adgang til Husets Kælder og dels fordi
der var god Brug for den afgravede Jord. I Rosengaardens Midte ligger et ret
stort Vandbassin. Inddelingen er iøvrigt saa enkel som muligt.

Mod Nord forbinder en bred Terrasse Huset med »Naturhaven«, hvortil et
Trappeanlæg fører ned. I Trappepartiet er der indbygget en lille Brønd der faar
Vand fra Bassinet i Rosengaarden. Terrassen støttes af et Kampestensdige med
»Pudeplanler«, og paa Skraaningerne ved Trappen vokser Stenhøjsplanter i
Mængde. Men selv om disse vokser mellem Sten, er der ikke gjort Forsøg paa
at lave »Alpepartier«. Skraaningens Form slutter sig til Trappeanlæget, og Sten¬
højsplanterne gør blot Tjeneste som Bunddække.

Iøvrigt er hele den nedre Del af Haven udformet som antydet fra Naturens
Haand: en Slugt med kratbevoksede Sider og Græs i Midten. De mange Gange
forstaas bedre, naar man gør sig klart at de ligger i forskellig Højde.

Udstilling af Havekunst.
Lørdag den 23. Oktober 1920, Kl. 12, aabnedes i Kunstindustrimusæet en Udstilling af Havekunst

omfattende Planer til Park- og Haveanlæg, rigt illustreret med Fotografier, Perspektiver og Modeller.
Endvidere Haveskulptur, Springvandsfigurcr og forskellige Typer paa Havepavilloner.

Det er saavidt vides første Gang Dansk Havekunst møder frem for Offentligheden med en egen
Udstilling. — Det har vel til og fra lykkedes enkelle af vore Havearkitekter at faa et eller andet Ar¬
bejde antaget paa Charlottenborg-Udstillingen, men dette har været saa tilfældigt og spredt, at man
af dette absolut ikke har kunnet faa noget Helhedsindtryk af den Stilling denne Kunstart indtager.

Gaar man nu den Samling af Planer igennem, som er ophængt i Kunstindustrimusæet, saa vil
en kritisk Aand vist meget hurtig komme til det Resultat, at det udstillede ikke er lødig Kunst alt
sammen, noget selve Censurkomiteen vist heller end gerne vil underskrive paa. —

Ja, i flere Tilfælde har Censorerne vel ogsaa det paa Samvittigheden ved at antage Arbejder
fra enkelte Udstillere at give disse en ganske forkert Opfattelse af eget Værd i kunstnerisk Henseende.
Men Faget er endnu i sin famlende Vorden og en alt for stor Strenghed i Kravet har vel vanskeligt
kunnet gennemføres denne Gang.

Selskabet for dekorativ Kunst, paa hvis Initiativ Udstillingen er blevet til, fortjener Tak for
den Lejlighed, der her er givet saavel Fag- som Lægfolk til at sætte sig ind i, hvad der for Tiden ydes
paa Havekunstens Omraade i Danmark og hæver som sagt flere af de udstillede Planer sig allerhøjest
op til det rent Haandværksmæssige, saa er Helhedsindtrykket af Udstillingen dog præget af en frisk
Stræben fremad, der lover godt for Havekunstens Fremtid i Danmark. V. 11.

Rosenborg Have. Til den Konkurrence, som var udskrevet om Forslag til en Regulering og
Istandsættelse af Rosenborg Have, var der ialt indkommen 30 Løsninger.

Udvalget er imidlertid kommen til det Resultat, at ingen af disse er fuldt ud tilfredsstillende
og derfor i den foreliggende Skikkelse egner sig til Udførelse. Dog har Udvalget vedtaget at fordele
det til Raadighed staaende Præmiebeløb i tre lige store Præmier, hver paa 2000 Kroner.

Ved Aabningen af Navnekonvolutterne for Præmietagerne viste disse sig at være henholdsvis
Havebrugskandidat Jens Østergaard, København, Havearkitekt Birger Errboe, Hellerup, og Arkitekt
Vilh. Lauritzen.



Foreningsmeddelelser.
»Havekunst« har nu, i den Tid der er forløbet siden Starten, givet sine

Læsere et godt Indblik i Bladets Karakter og Virkeretning. Med Glæde kan vi
notere, at »Havekunst« allerede har erhvervet sig mange Venner, der med Inter¬
esse følger dettes Udvikling. Men for at »Havekunst« fremdeles skal kunne leve
et nogenlunde sorgfrit Liv og udvikle sig i en god Retning, er det nødvendigt at
Tidsskriftets Venner giver os en hjælpende Haand navnlig med Hensyn til at
skaffe flere Abonnenter.

Det er vort Haab, at »Havekunst« maaske allerede i det kommende Aar
skal kunne udkomme i et baade større Format og bedre Udstyrelse, men for at
dette skal kunne naas er det nødvendigt at Abonnementslisten forøges.

Derfor henstiller vi til Tidsskriftets Venner, at arbejde for Sagen ved at
skaffe saa stor Tilgang som muligt.

Red.

Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforenings Formaal er at samle alle Anlægsgartnere og
Havearkitekter i Danmark til Varetagelse af fælles Interesser.

Foreningen er inddelt i Krese og styres af Kresbestyrelse, Hovedbestyrelse og Repræsentantskab.
Fem Medlemmer danner tilsammen en Kres og giver Ret til en Repræsentant i Repræsentantskabet.

Foreningen har en fuldstændig udarbejdet, hvert Aar revideret, Prisvedtægt, der omfatter alle
forekommende Anlægsarbejder samt Regler for Havearkitekthonorar.

Foreningen har et staaende Voldgiftsudvalg, der behandler opstaaede Uoverensstemmelser om

Betaling o. lign. imellem Haveejere og Foreningens Medlemmer. Foreningen varetager Medlemmernes
Interesser under Arbejdskonflikter. *

Indmeldelser i Foreningen sker skriftlig-til Formanden, Havearkitekt I. P. Andersen, Lindevangen
10, København F.

»Havekunst« udgaar en Gang hver Maaned med 8 a 12 Sider Tekst og koster 7 Kr. halvaarligt
plus Porto, der opkræves igennem Postvæsenet. Abonnement tegnes ved indsendt Anmodning herom
til Ekspeditionen. •

Annoncer der ønskes optaget i »Havekunst« maa være indsendt til Ekspeditionen, Tranegaardsvej
4, Hellerup, inden den Maaned, der gaar forud for Udsendelsen af det paagældende Nr.

Tekst og Billedstof, der ønskes'optaget i »Havekunst«, bedes indsendt til Redaktøren og vil, saa-
fremt det indsendte egner sig til Optagelse, saavidt mulig fremkomme i den Orden, det indgaar.

Redaktion: I. P. Andersen, Havearkitekt, Lindevangen 10, København F. Ansvarshavende.
Redaktionsudvalg: Birger Errboe, Havearkitekt. P. N. Klougart, Overgartner. Knud Lohse,

Havearkitekt.

Ekspedition: Knud Lohse, Havearkitekt, Tranegaardsvej 4, Hellerup.
Eftertryk af »Havekunst's« Artikler og Billeder, maa kun finde Sted efter indhentet Tilladelse

i hvert enkelt Tilfælde.
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JOHS. ALKJÆR,
TØMRERMESTER.

DRIVHUSANLÆG

DYREHAVEHEGN
# PERGOLAER *

GODTHAABSVEJ 18 C. TLF. GODTH. 1200.



G. Fogtmanns Planteskole.
Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden
Direktør: Stenhuggermester L. M V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-
brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

u

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.
I

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

***#*####*#######1#*#*##**###*#**#*

L. & N. Andersens
Maskinsnedkeri.

Guldborgvej 22. København F.
Central 1316.

Telefon = { Godth. 1147 y.

Alt Snedkerarbejde udføres.
»»♦»♦»»»»»»»♦»»♦»»?♦♦»»»»»»♦♦♦♦♦»»♦

STAUDER.
Forsendes overalt. Fra Købere i Ind- og
Udland foreligger til Eftersyn talrige
Breve, som udtrykker Anerkendelse og
Tilfredshed med mine Planters Kvalitet

og Indpakningens Omhu.

AKSEL OLSENS PLANTESKOLE,
:: KOLDING. ::

Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel.
Hauserplads 14.

Telefon 632.

Røsters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.

Køsters Staudebog å 2 Kr.
Plantekatalog for Have- og Skovbrug

å 1V2 Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet til Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

HAVE -å fcANLÆG
Tivoli's

Ærespræmie

Gartner.
for Haveanlæg.

Edv. Bentzen.
Havearkitekt & Havebrugskandidat.

Alhambravej II. København V.
— Telefon 1147.

# %V. FIEDLER. #

Fletværks-Indhegninger,
Tennisbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. ra 2790



Havebrugshøjskolen
„VILVORDE".

s
tort Udvalg i Frugttræer,
tauder, Roser og
tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlnnd. Tlf. Ordrap 371^372.

Carl V. Langes
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.

Svend Lassen,
Frøavl & Frøhandel,

en gros, en detail.
Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— Forlang Kataloger. —

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

Tuborgvej 71. Telefon ■
Helrup 523.

„ 2181.

Stenløse Kalkbrud.
Leverer Fintpulveriseret Gødnings-
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, for¬
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver.

Kontor: Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. Telefon: Byen 2362 x.

Sagferer
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. København B.
Telefoner:

Byen 52,00 - Central 35,50 - Central 11,589.

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforening.

Strebels origin. Modstremskedler
samt Strebels Rovakedler-

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

As. Lund & Lawerentz.
Pilestræde 32. København K.

Telefon: 6185. Telegr.-Adr.: Lawerentz.
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BROSTRØM
PLANTESKOLE

VIBORG
• HAARDFØRE TYDSKE

TRÆPLANTER
£

C. F. LÅNDSBERG
Perenna

blomstervakster
Stora forråd i utmårkta sorter.

Prisforteckning på begåran.

MATHIESEN*)
PLANTESKOLE!
KORSØR

PRISFORTEGNEISE
FRANCO

^
I Frugttrser'ROSER'Frugtbuske

Sirbuske - Sirtræer • Alletraeer«.®.
garanteret fejlfri Vare.

1
tiitrukken paa aaben Markuden læ

PAARP. SVERIGE.

Lang-esø Plantag*e.
Tit. Tikøb 19. N. W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler:
Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „

Bregner og Frilandsorchideer „ „

Erica, Rhododendron m m „ „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)
gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. ialt 15 Kr. pr. Sæt -)- Porto.

Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer.
Absolut den største Samling Planter I Skandinavien.

Gartnernes Redskabsforsyning.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Landbrugsredskaber.
Mtort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan¬
der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,
Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,
Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet; Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

Thor Møller. — Peder Hvitfeldtsstrsede 17.
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D. T. Poulsen's Planteskole.
Hovedforretning:

Roskildevej 70. * København, Valby.
— Telefon: Valby 100. —

Filial: „KELLERIS" pr. Kvistgaard.
Telefon Kvistgaard 27.

Prisliste tilsendes paa Forlangende.

Adolph Chr. Madsen.
Anlægsgartner.

Strandvej 110 D. Tff. Helr. 276 x.

Haver og Parkanlæg
udføres overalt.

Forlang Tilbud.

1 Buksbomplanter og
! Buksbomstiklinger

tilbydes til straks og senere Levering.
Planter 20 Kr. pr. 1000. Stiklinger 5 Kr.
pr. 1000 Stk., bundtet med 100 Stk. i hvert
Bundt. Meget store Ordre kan expederes.

Gartner LAVE,
S Tlf. Skaarup 54. Telegr.-Adr.: ■»Lavet.

Svendborg.

C. M. Petersen &Søn,
Have-, Mark- og Skovhegn,

saavel af Jerntraad som af smedet Jern. Elegante billige
Laager, Porte, Balkongelændere, Løvgange, Espalier,
og Tennisbaner.

Leverandører til Stat og Kommune.
Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen og

Tegnet af Arkitekt Jens Jørgensen. Errboe m. fl.

Telef. 47. Johan Riis Planteskole.
Indehaver Oskar Bang.

Etableret 1896. NYKØBING M. Tegram-Adresse „OBAN".

Telef. 47.

Alle Artikler til:

Park, Have, Kirkegaard, Hegn & Læ i fe Kvalitet.
Extra Frugttræer og Buske. Udsøgt Rosen- og Sirbuske¬
sortiments. Flotte Allétrær. Stauder. Coniferae.

Katalog franco.



0

Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales.
Tilbud sendes paa Forlangende.

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(Grundlagt 1879.)

Havnegade 39. Telefon: Central 888. Kjøbenhavn K.

Fremtidens Indhegning.
*/s. P. Hansen.

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Planke-
værksstolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Ufor¬
gængelige. Fordrer ingen Maling og koster dog ikke mere end
Træ. Leverandør til de tleste Stats- og kommunale Institutioner

samt Landets største Virksomheder.

Nordre Fasanvej 19. * København. * Tlf. 10,422.

P. CHRISTENSEN,
Tømrermester.

SLOTSVEJ 43. CHARLOTTENLUND.
Telefon Ordrup 619.

Specialitet:
Norske Blokhuse, Pergolaer
og Havehegn af Naturtræ.^

; Reference: -

Havearkitekt Kjiud Lohse, Hellerup.
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Otto Plantener.

▼

VARMEANLÆG
OG

VANDINGSANLÆG.

#

Hellerupvej 13.
Tlf. Helr. 2050. Privat Helr. 974.

Specialforretning i

Havebrugs- og Gartnerartikler.
*/S. Chr. Steiner.

Rømersgade 5, Grøntorvet. Telefon 5934.
Stort Lager og Udvalg i Messing- og Kobbersprøjter i alle Størrelser. -

Specialitet: Drivhusbygning. — Kedel- og Røranlæg.

Hørsholm Planteskole.
JENS BORNØ.

Telefon:
Hørsholm
- 118. -

Specialitet:

Naaletræer og stedsegrønne Planter.
Roser, Frugttræer m. m, til Have og Park.

Telefon:
Hørsholm

S - 118. -

C.TH.ROM
HAVEREDSKABER

Haveskulptur
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres
fra vore Værksteder. Mekanisk Stenhug-
geri. Egne Stenhuggerier paa Bornholm.
Til Haveanlæg anbefales raat udkløvede,
samt tildannede Granit og Sandsten. Alle
Slags Fliser til Havegange etc. Monu¬
menter, Billedhuggerarbejder etc.

James Maag. Thorald Muller. E. Krog.
Kontor: Niels Juelsgade 8. m Centraii707.

uPLANTESKOLE.cn

V. VOIGT,
Havearkitekt. Anlægsgartner.

„Lille Ordruphøj".
Pilealle 17. Ordrup.

Tlf. Ordrup 87 & 497.

MARMORGRUS
til Haveanlæg.

«

Soluhre. Haveskulptur.
Aktieselskabet

Den Ankerske Marmorforretning.
Pavillonen Østbanegaarden.

Telefon Øbro 5165.



— 109 —

Rosenborg Have.
I Marts Maaned udskrev Indenrigsministeriet, Københavns Magistrat og »For¬

eningen til Hovedstadens Forskønnelse« en skandinavisk Konkurrence om Forslag
til en Regulering og Istandsættelse af Rosenborg Have.

Ved Indleveringsfristens Udløb d. 1. September var ialt indkommen 30 Forslag.
Bedømmelsen foretoges af Billedhugger L. Brandstrup, Stadsgartner V. Fabricius
Hansen, Haveinspektør Clemen Jensen, Direktør ved Nationalmusæet M. Mackeprang,
Architekt, kgl. Bygningsinspektør Magdahi Nielsen, Architekt Aage Rafn, Stads¬
ingeniør I. I. Voigt og Stiftamtmand, daværende Kontorchef i Indenrigsministeriet
Aage Schlichtkrull, der var Udvalgets Formand.

Som omtalt i sidste Hæfte vedtog Udvalget at dele Præmiebeløbet i tre lige
store Dele paa 2000 Kr, der tildeltes Havebrugskandidat J Østergaard, Havearchi-
tekt Birger Errboe og Architekt Vilh. Lauritzen. Endvidere vedtoges det for 1000 Kr.
at indkøbe Projektet mærket »Serit arbores qua alteri seculo prosint«, udført af
Architekt Fritz Schlegel.

Beskrivelse til Projektet: „Sol over en Vandflade
Af Birger Errboe.

Ved Løsningen af den foreliggende Opgave kunde det synes nærliggende at
forsøge en Rekonstruktion af det pragtfulde Anlæg, som Frederik den Fjerde lod
indrette omkring Rosenborg Slot i Aaret 1700. Imidlertid er Rekonstruktioner af
gamle Haveanlæg i Reglen af tvivlsom Værdi, bl. a. fordi et Haveanlæg — og ikke
mindst de, der er udførte i Le Notre's Stil — saa langt fra er fuldendte den Dag,
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Projekt: »Sol over en Vandflade« af Birger Errboe.

det nysaaede Græs for første Gang slaas med Plaineklipperen, men først gennem

mange Aars korrekt og pietetsfuld Pasning og Udvikling af det plantede opnaar
det Udseende, der var tilstræbt af Kunstneren. Skiftende Tider og Stemninger
medfører skiftende Opfattelse af Skønhedsidealet, og hvad een Generation aner¬

kender, foragter og afskyer den næste maaske.
Vi har aldrig været sene til at vende, naar Vinden drejede, og vi har aldrig

tilforn udvist Overflod af Pietet, naar det gjaldt om at bevare, hvad Forfædrene
lod udføre af værdifuldt. Hvorfor skulde vi nu pludselig forandre os, og hvor¬
ledes tør vi stole paa, at vore Efterfølgere skal respektere det, vi nu lader udføre,
selv om eller maaske netop, naar det gælder Rekonstruktioner.

Rekonstruktion af Rygninger er berettiget i mange Tilfælde — gennemført
Rekonstruktion af Haver er mest af alt Spild af Tid og Penge. Dermed være ikke
sagt, at man ved Omlægningen af en gammel Have, der endnu bærer Spor af for¬
dums Kunst og Herlighed, ikke i videste Grad skal hæge om de kostbare Levninger
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fra Fortiden og muligen søge at faa fat paa, og optrække en Del af de gamle Ak¬
ser, saafremt Forholdene tillader dette.

Ja, disse ulyksalige Forhold, der evig og altid kommer paa tværs af Opga¬
verne og umuliggør dem. Man skal søge længe, før man finder en Have, der gen¬
nem Tiderne er bleven saa grundigt forkludret som Rosenborg Have, men det er
delvis »Forholdene«, der har bevirket det, og naar man nu gaar i Gang med Op¬
gaven, er »Forholdene« atter paa Spil. Byens Udvikling, Forskydningen af Bebyg¬
gelsen og Færdselsaarerne, der drager den travle Strøm af arbejdslysten eller pligt¬
opfyldende Ungdom ind til vor Bys Hjerte, kræver Hensyntagen ved Beguleringen
af Rosenborg Have; thi den lille Morgenvandring gennem den dugfriske Oase be¬
tyder uendelig meget for de Tusinder af Mennesker, der daglig gennemkrydser
Haven — betyder sikkert langt mere for hele Samfundet end en Museumsgenstand
som et rekonstrueret Rosenborg Anlæg.

FORSLAG A.

Ved Udarbejdelsen af nærværende Projekt har Forfatteren hovedsagelig lagt
Vægt paa: '

1) at bevare alt gammelt og værdifuldt i Haven specielt Alleerne og forøge
Virkningen af disse ved at hugge dem frie.

2) at gennemføre en Del af de gamle, ikke eksisterende samt en Del nye Akser,
hvorved Anlæget opnaar mere Fasthed og større Ro.

3) at lade Slottet fremtræde i sin oprindelige utilnærmelige Fornemhed ved at
udgrave de gamle Kanaler og lade Bastionformen komme til sin Ret.

4) at gøre Haven bekvem for gennemgaaende Passage.
Foruden disse Hovedhensyn, der for Forfatteren har været de bestemmende,

liar ogsaa andre Hensyn gjort sig gældende saasom Hensynet til Indrettelsen af
Festplads, Musiktribune og Restauration. Derimod har man set bort fra Køben¬
havns Kommunes Ønske om en Legeplads paa 1—1'/2 ha. Størrelse, idet det for¬
menes, at en saadan Plads under ingen Omstændigheder kan eller bør afses til
Leg og Boldspil, der lige saavel kan udføres i Fælledparken eller andetsteds.

Ej heller i Forslag B er der taget Hensyn til dette Ønske; thi hellere maa

Eksercerpladsen vedblivende henligge som en stor og øde, men dog rolig og i en
vis Henseende fornem Plads end omdannes til en gennemhullet Græsmark, hvor
respektløs og støjende Ungdom regerer. En mindre Legeplads — den allerede
eksisterende — maa være fuldt tilstrækkeligt.

De gamle og de nye Akser.
Kavallergangen og Damegangen er desværre begge geunem Tiderne blevne

slemt medtagne, dels ved at Træerne har manglet Lys, Luft og Næring, og dels
ved, at en tusindtallig Menneskemængde Aar efter Aar skaanselsløst har tiltrampet
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Jorden paa begge Sider af Trærækkerne. En Del Træer er bukkede under i Kam¬

pen, nogle er uden videre fældede for at give Plads for Skraapassagen, medens
andre delvis efterplantede staar spinkle og ynkelige og svajer for det mindste Vind¬
pust. Alleernes Tilstand giver Anledning til alvorlig Overvejelse om eventuel Til¬
bageskæring af Træerne; men i alle Tilfælde maa Alleerne bevares paa deres nu¬
værende Plads. Man maa gøre et alvorligt Forsøg paa at redde den nuværende Træ-
bestand og søge at undgaa at »lave Æggekage«. Alleerne maa hugges frie, og det
er aldeles ikke udelukket, at en Frigørelse for robuste Naboers Paatrængenhed
vil gengive i hvert Fald Damegangen (H. C. Andersens Gang) meget af den alle¬
rede tabte Skønhed. Værre stiller det sig med Kavallergangen, der er den mest
medtagne. Det bliver sikkert umuligt at opnaa fuldstændig Regelmæssighed i denne
Alle uden mere radikal Fremgangsmaade; men Alleerne kræver ens Behandling
for at kunne udvikle sig ensartet.

Et Moment af stor Vigtighed ved Alleernes Istandsættelse er Jordbehandlingen
og Vejbefæstigelsen. Først og fremmest maa det øverste, nedtrampede Jordlag un¬
der Træerne løsnes med Forsigtighed, og Vejenes Bredde maa indskrænkes, saale-
at Spadserestierne uden for Trærækkerne nedlægges og inddrages i Græstæppet.
Nogen Jordfornyelse og Gødskning vil i den Anledning være nødvendig, og Tilsaa-
ningen maa hovedsagelig foretages med Lund-Rapgræs, der vil trives rigtig
godt her.

Alleernes fremtidige Spadsereveje maa belægges med Fliser uden Fundament,
saaledes at Vand og Luft kan trænge ned mellem Fliserne. Vejene maa af æste¬
tiske Hensyn være ganske flade og ligge i Niveau med Græstæppet! Fodhegn maa
helst undgaas, men desværre er disse uskønne Hegn vel uundgaaelige.

Den pragtfulde Herkulespavillon og den slet ikke saa ilde H. C. Andersen
er bevarede.

I det sydlige, store, rektangulære Felt, der fremkommer ved Alleernes Fri¬
gørelse, er der anvist Plads til Musikpavillon, Restauration og en forsænket Fest¬
plads. Da det vel er en Nødvendighed, at Musikpavillonen placeres saaledes, at
Solen ikke kan skinne paa Instrumenterne mellem 4 og 6 Eftm., maa Pavillonen
muligt lægges som vist paa Alternativet. Dog kan man jo ved at bevare et Par
af de gamle Træer paa Pladsen opnaa at give Musikpavillonen den fornødne
Skygge, selv om den faar en sydvendt Retning; men Bevarelsen af et — helst to —

af de gamle, fritstaaende Træer vil let svække Rumvirkningen. Muligt kan man

ogsaa lade de klippede, overdækkede Lindegange, der er anbragte omkring Fest¬
pladsen, yde den paakrævede Skygge ved at føre dem hen foran Musikpavillonen
og give dem en højere Hvælving paa dette Sted.

Saavel Musikpavillonen som Restaurationen er tænkt som ret lave Bygninger
i antik Stil, saaledes at den liorizontale Virkning af de klippede Linde-Buegange
ikke forstyrres, men tværtimod yderligere understreget. Det rektangulære Bassin
vil yderligere give Billedet Ro.
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I det nordlige, af de høje Lindealleer indrammede Felt, er anbragt et rundt
Bassin, hvor Freunds Dreng med Svanen kan finde Plads. Bassinet er hævet, og
den flisebelagte Plads er indrammet af Hække. Træerne, Lind og Kastanie, der
nu er anbragte omkring Springvandet, er skæve og uregelmæssige og maa fjernes.
Muligt bør den flisebelagte Plads overdækkes, d. v. s. klippede Træer maa formes
som et Tag over Pladsen, og kun Midten holdes fri.

Ilusalleen er af stor monumental Skønhed, og den bør for en hver Pris
bevares. Det ligger nær for at drage dens Akse gennem Anlæget; men desværre
rammer denne Akse ikke Kronprinsessegade ud for Dr. Tværgades Midtlinie, og
det-.bliver derfor nødvendigt at give Aksen et Knæk ved Damegangen; dette Knæk
vil i Virkeligheden skjules af Træstammerne. Muligt kan man undgaa Knækket
ved Damegangen ved at lade Aksen fra Dr. Tværgade løbe i en lige Linie skævt
paa Husalleen, der jo har en betydelig Bredde. Det er imidlertid vanskeligt at
udtale sig bestemt om dette Spørgsmaal, saa længe de mange Træer hindrer
Gennemsyn.

Avenuen i Slottets Akse mod Kronprinsessegade.
De pragtfulde, gamle Kastanier, giver Slottet en bedaarende Ramme og vil

danne en udmærket Baggrund for^ de Skulpturer, der i Planen er anvist Plads her.
For at give Perspektivet Dybde er der ud for de 2 Sidelaager i Kronprinsessegade-
Porten trukket to smalle Flisegange helt op til Caroline Amalie, der er tænkt be¬
varet — vel at mærke med en anden Sbkkel.

Flisegangene, Græsmotivet og Skulpturerne i Forening vil forlene Avenuen
med en fornem Ro, der passer godt tilPortpartiet og den Stemning, der hviler over
denne Del af Kronprinsessegade. En bred Grusgang i denne Akse vil virke vulgær
og er ganske unødvendig, da den store Menneskestrøm gennem Haven kun krydser
Aksens Midte. Flisegangene vil med Lethed give Plads for de Turister og andre
besøgende, der vil nyde Synet af Skulpturerne og Avenuens Skønhed. Forøvrigt
kan der anbringes en større Færdselsvej i Avenuens Retning, men bag Træerne;
det er dog sikkert ganske unødvendigt, og Planen vil ikke vinde derved.

Den nye Alle langs den nuværende Voldgrav, parallel med Kavallergangen
og Damegangen, er tænkt tilplantet med Linde, der holdes klippede i samme Form
som Husalleen. Denne Alle har i sin Tid eksisteret, og det vil falde naturligt at
drage den igen; den giver Planen en vis Fasthed, og det vil kun gøre godt at faa
den ført igennem. Kun maa man paase, at enkelte gamle, pragtfulde Træer bag
Caroline Amalie bevares, idet de giver Avenuen Længde og virker meget charme¬
rende ved at indramme Slottet.

Alleen langs Gothersgade er tænkt tilplantet med Kastanier eller Linde, der
faar Lov at vokse højt, saa de ikke særlig pragtfulde Bygninger i Gothersgade kan
skjules af Løvmasserne. Muren ud mod Gaden bør formes saaledes, at den i hvert
Fald forneden giver Læ for Blæsten og hindrer Støv, Papir og anden Urenlighed
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i at forurene Haven. Forøvrigt vil Murens Udseende være en Del afhængig af Ga¬
dens Profilering. Paa en Maade vil det være at foretrække at udelukke det støj¬
ende Gadeliv helt fra Haven, men man kan ogsaa løse Opgaven ved at hæve
Terrainet inde i Haven en Del over Gadens Niveau og give et delvis Indblik i
Haven udefra. Beklageligt er det, at Gaden skal udvides; thi det medfører nød¬
vendigvis, at det smukke Indgangsparti paa Hjørnet af Kronprinsessegade og Go¬
thersgade maa rykkes tilbage og derved kommer til at ligge mindre klædeligt i
Forhold til sin Genbo paa det andet Hjørne af de to nævnte Gader — med andre
Ord: hele dette Hjørne mister sin nuværende Charme.

Slottet, Bastionformen og Gravene.
Chr. den Fjerdes Slot maa absolut omgives af Vand — den udgravede Jord

kan vel komme til Nytte andre Steder — og kun de to oprindelige Broer bor føre
over Gravene. Bastionformen bør trækkes op med kraftige Hække, og forøvrigt
var det vel paa sin Plads, om man til Ære for Slottets Bygherre og -mester lod
indrette et Par Chr. den Fjerde Bosenhaver paa Bastionens Hjørner. Disse Haver
burde da tilplantes, ikke med moderne kedelige Lilleputroser, men med rigtig
gammeldags, kraftige eengang blomstrende Bosenbuske.

Hovedfærdselsaarerne gennem Haven er:

a) Kunstmuseet — Hjørnet af Gothersgade og Kronprinsessegade.
b) Bigensgade-Landemærket.
c) Dronningens Tværgade-Kunstmuseet.

Disse tre Forbindelser har Forfatteren i Forslag A lagt Vægt paa at gøre saa
bekvemme som muligt.

a. Kunstmuseet-Hjørnet af Gothersgade og Kronprinsessegade.
Det er nærliggende at søge at drage Aksen fra Kunstmuseets Midte gennem

det under Udførelse værende Anlæg videre ind i Bosenborg. Forsøget er ikke vist
paa Hovedforslaget, men et særligt Forslag til en saadan Ordning følger vedlagt.
I praktisk Henseende har Løsningen den Fejl, at den mest trafikerede Færdsels-
aare gennem Haven forlænges, men kunstnerisk set er Løsningen at foretrække.
Set fra Kunstmuseets Trappe vil det virke meget uskønt, saafremt Aksen ikke fort¬
sættes et Stykke ind i Haven, og Museet vil, set fra Haven, forskyde sig uheldigt
i Forhold til det »nye« Portparti. Ganske vist kan Skævheden skjules af en Træ¬
gruppe, men det er kun en daarlig Klaring.

b. Rigensgade-Landemærket.
Samtidig med Inddragelsen af den gamle Frugthave for en halv Snes Aar

siden blev der bygget en Port i Muren ud for Bigensgade, og for at klare Skæv¬
hederne og den meget vanskelige Forbindelse mellem Porten og Damegangen blev
det nuværende halvcirkelformede Anlæg med de gamle Stenkugler anlagt. Dette
Anlæg besidder i Virkeligheden en vis Monumentalitet, men det indgaar kun daar-
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ligt i Helheden — det virker for anstrængt og itustykker Haven paa en uheldig
Maade. Straks, naar man træder ind af Porten, faar man en Fornemmelse af, at
Billedet præsenteres med en monumental Godtkøbsdekoration paa Bagsiden, og man
længes svært efter lidt frit Indblik i Haven. Det maa kunne lade sig gøre ved
fornuftig Udhugning at skabe et Kig gennem den Plantning, der nu som et ganske
vist meget smukt, men vel massivt og efter Kanalens Tilfyldning noget umotiveret
Skovbryn strækker sig mellem Herkulespavillonen og H. C. Andersen. En stærk
optrukken Linie her er af Hensyn til den indre Have god; men den virker tilin¬
tetgørende paa den nye smalle Del af Haven, med mindre denne faar en krafti-
gete Beplantning. Gid man havde bevaret de pragtfulde gamle Frugttræer! Paa
den, der har kendt og elsket den gamle Frugthave og den idylliske Kanal, virker
det nye Anlægs kolde Monumentalitet som en ond Drøm. Opgaven er allerede
spoleret.

Som sagt, det er sikkert galt, at den indtrædendes Opmærksomhed fanges af
et monumentalt Anlæg, der ligger uden Tilslutning til Portpartiet, men derimod
planmæssig set slutter sig til Alleen, hvilket man aldeles ikke ser i Virkeligheden.
Saafremt Udvalget imidlertid af Hensyn til Anlægets Monumentalitet foretrækker at
bevare Anlæget i dets nuværende Form, kan det indgaa i Planen, hvilket fremgaar
af hoslagte Alternativ.

c. Dronningens^ Tværgade-Kunstmuseet.
Se Husalleen.

FORSLAG B. SPECIELT. ■

Eksercerpladsens Inddragelse vil være en mægtig Vinding for Bosenborg
Have. Først naar denne Plads indvindes, kan man opnaa virkelig Monumentalitet
i Anlæget. Slottet og Garderkasernens Midterakser kan drages, og i disse Aksers
Skæring maa der gøres Plads til en Fontaine. Slottet maa indrammes af høje Ka¬
staniealleer, der, plantede 4—5 Meter bag massive klippede Hække af Tax eller
Ligustrum ovalifolium, hvælver sig med tunge, kuplede Kroner over Skulpturerne,
der er opstillede foran de stedsegrønne Hække. Fornemme, flisebelagte Gange maa
gennemskære Anlæget uden at virke for stærkt delende, og der, hvor Aksen fra
Garderkasernens pragtfulde Midte skærer Fortsættelsen af den nye, klippede Alle,
der fører langs Voldgraven, indrettes en ottekantet Festplads, indrammet afklippede
Buegange af Lind, bag hvilke de høje Træer kupler sig.

Garderkasernen indrettes til Museum og to smaa, lune Haveanlæg bag høje
Hække kan arrangeres med Blomster og hyggelige Siddepladser. Paa Planen er
disse Haveanlæg indtegnede rent skitsemæssigt.

Diagonalskæringer maa fremfor alt ikke kløve den pragtfulde Eksercerplads,
og prosaiske Legepladser maa som allerede berørt banlyses.
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Terrainets nuværende Fald mod Slottet maa ophæves, men man maa paase,
at Terrainet ikke hæves for meget ved Graven. Det var ogsaa rart at gennemføre
den horizontale Linie ved Garderkasernens Fod.

I Forslaget er vist en nogen ændret Passage gennem Haven. Forbindelsen
fra Kunstmuseet til Hjørnet af Gothersgade og Kronprinsessegade har imidlertid en
Del svage Punkter bl. a. ved Skæringen af Husalleens Forlængelse. Forøvrigt ei¬
der i Forslag B hovedsagelig lagt Vægt paa at klare Eksercerpladsen.

Angaaende Havens Beplantning bemærkes det, at saa godt som al Busket¬
plantning bør bortfalde. De tunge, klodsede Busketter hindrer frit Gennemsyn
og ødelægger Rumvirkningen, anbragte som de er for at skjule Elendigheden ved
det nuværende Gangsystem. Kun hvor Busketterne gør godt f. Eks. til Dækning
af Legepladsen, bag Bestaurationen, Pavillonerne og lignende Steder, bør de
anvendes.

I Havens østlige og sydøstlige Partier, der ikke paa alle Sider sluttes inde
af monumentale Lindealleer, bør mange af de pragtfulde Træer bevares og hugges
frie, saa at de kommer til deres Bet.

Forøvrigt vil det efter nærværende Projekt være Alleerne, de klippede Bue¬
gange og Hækkene, der præger Bosenborg Have.

Beskrivelse til Projekt „ Mut is".
Af Vilhelm Lauritzen.

Kongens Have besidder i sin nuværende Skikkelse adskillige Skønheder, som
vilde tilsættes, hvis man indlod sig paa at rekonstruere en af de historiske Haver
eller at anlægge en ny Have som Park for Bosenborg Slot.

Det er derfor — ud fra det Bæsonnement, at man véd, hvad man har, men
ikke o. s. v. — forsøgt at udarbejde en Løsning, som udnytter og fremhæver,
hvad der er godt og smukt i den store Del af Haven og bringer dette i naturlig
Forbindelse med Nyanlægene paa Frugthavens Plads og paa Exercerpladsen.

Til det historiske er ofret selve Slotsholmen; dog med Hensyntagen til, hvad
der findes af smuk Trævækst.

Det angivne, som er hentet fra Thuras danske Vitruv, maa betragtes som
Signatur for at en saa vidt muligt historisk korrekt Have genfremstilles. Dette
er rimeligt, naar man rekonstruerer Voldgravene, og det ene med det andet til¬
skynder til at betragte Slottet som den nydelige Kuriositet af historisk Betydning
og Interesse, det i Virkeligheden er — og som man kan give en Plads som et
andet Kunstværk til Havens Pryd i det System, hvorefter Haven anlægges, uden
at behøve at gøre det til Hovedpunktet i dette.

Ved Udformningen af den gamle Have er der lagt Vægt paa at skaane saa
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Projekt: »Mutis« af Vilhelm Lauritzen.

mange af de store Træer som muligt og at undgaa ubefærdede Gange. Alle Bu¬
sketter bør fjærnes og Græs komme i deres Sted og alle Træer renses for Løv til
en Højde af 21/2 Meter over Jorden, saa man kan se Folk spadsere mellem Stam¬
merne i hele den Del af Haven over.

Som Akse for Anlæget er valgt Midtlinien mellem de to store Alléer. Ind¬
gangen fra Gothersgade (Landemærket) ligger nu saaledes, at al Færdslen gaar ad
Damegangen, og Kavallergangen ligger næsten øde hen. Dette vilde være særlig
grimt i et Anlæg, hvor Alléerne er Pendenter, og Indgangen er derfor flyttet (det
er gjort med saa meget lettere Hjærte, som den paa den nuværende Plads allige¬
vel ikke ligger lige for Landemærket), og den er i Følge den Plads, den saaledes
faar, udformet som den største af Havens Indgange. Hjørneindgangen har ikke
saa meget mere Færdsel, at det af den Grund er urimeligt at gøre den anden til
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Hovedindgang, og naar Restaurationen anbringes her, vil det sikkert kunne forøge
Benyttelsen af den Adgang saa meget, at den ubetinget faar den Karakter af Hoved¬
indgang, den bør have. Den anden Fløj af Indgangsbygningen maa lejes ud som
Pavillonerne til Kontor eller Butik med Indgang fra Gaden. For at opnaa et Ind¬
blik i Haven fra Indgangen (svarende til det i Frederiksberg Have) maa et Par
af de store Træer falde.

Freunds Springvand er tænkt forstørret saa meget som muligt, naar Træerne
omkring ikke maa skades, og Vandfladen hævet, saa man opnaar at se Træerne
spejle sig i Vandet. Og for at opnaa en til Herkulespavillonen svarende Afslut¬
ning af Damegangen maa der opføres en arkitektonisk Baggrund for H. C. Andersen.

Til Planerne for de øvrige Dele af Haven er der kun at bemærke: Træerne
paa den ovale Plads op paa Musikpladsen Elme eller Lind — Væggene om Rosen¬
haven det samme — og Rosenbedet her er sænket 40-50 cm. under den omgivende
Gangs Niveau og kantet med Sten- eller Cementfliser.

Blomsterbedet langs Muren ved Sølvgade er bevaret, men Bænkene flj'ttet
andet Steds hen.

Pladsen mellem Rosenborg og Kasernen er opdelt i Trekanter af Hensyn til
den Diagonalgang, Færdslen kræver. Trekanterne er klippet 60-70 cm. højt Krat
af Avnbøg eller Rødeg. Det er holdt saa lavt af Hensyn til Husalléen — hvis
denne falder engang, vilde det være smukkere at lade Trekanterne blive 2'/2 å
3 m. høje. Hækken paa Arealets Østside (ind imod den gamle Have) bør være

høj og vil saa danne en smuk Baggrund for Skulpturer, som opstilles ud for
Gangene.

Anlæget paa Exercerpladsen er ogsaa præget af Diagonalgange; — alt und¬
tagen Pergolaen i Ottekanten holdes lavt: Hækken 70-80 cm., men mindst lige
saa brede. Kobberløverne er placerede her omtrent paa deres gamle Plads og

Marmorkuglerne — paa nye Piedestaler — i Anlægets Periferi — ogsaa svarende
til deres tidligere Anvendelse. Den midterste Del af Hækkene yderst ved Vold¬
graven er en Ballustrade af Sten.

Hesten og Løven og Hjortegruppen opstilles for Enderne af Alléerne (selv om
de ikke i Stil og kunstnerisk Værdi kan sammenlignes, berettiger dog deres paa
én Gang lignende og modsatte Motiver Anvendelsen som Pendenter). Ringridnings-
søjlerne anbringes ved Indgangen til Husalléen, og de øvrige Figurer placeres paa

passende Steder paa Græsset under de store Træer, idet det formenes, at de sorte
Broncefigurer vil virke bedst paa denne Maade (et Par kan ogsaa tiltrænge, at
man ikke kan komme dem paa for nært Hold). Til Opstilling paa aabent Terræn
foran Hække o. 1. vil hvide Figurer være smukkest. Danserindebrønden bør dog
ikke finde Plads i Haven — og Hørupmonumentet vil passe bedre i Fælledparken.

Der er ikke angivet Coter paa Tegningen, da Terrænet kan ligge, som det
ligger. Det vil naturligvis være rimeligt, naar Gange og Plæner lægges om, at
glatte nogle af de værste Pukler væk.
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Projekt: »Tre Træer i Cirkel 1920« af J. Østergaard.

Hegnet mod den udvidede Gothersgade er tænkt som en Fortsættelse af Heg¬
net mod Kronprinsessegade bl. a. fordi det er Havens Sydside, og Mur og Be¬
byggelse vil fremkalde det samme mørke og sure Bælte, som nu findes.

Beskrivelse til Projekt „Tre Træer i Cirkel 1920"
Af J. Østergaard.

Fælles for begge Forslagene:
Den nuværende Begrænsning med Hegn og Bygninger paa Havens 3 Sider

er bevaret, medens Begrænsningen mod Gothersgade ved dennes Udvidelse fore-
slaas udfyldt af et 2—2,25 m højt Stakit af Træ med støbt Sokkel og støbte Piller.

Gothersgade foreslaas udvidet til kun 18 m maalt fråden sydlige Husrække;
derved opnaas, at en Del pæne Træer paa Exercerpladsen langs Gothersgade kan
bevares.
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Fra Porten i Hjørnet af Sølvgade og Østervoldgade er ført en Genvej for
Fodgængere omtrent i samme Retning som den nuværende til Porten i Hjørnet
af Gothersgade—Kronprinsessegade samt til Porten i sidstnævnte Gade.

Voldgraven er bragt til Veje i fuld Udstrækning i dens oprindelige Skikkelse,
og der er anvist Plads til et nyt Kedel hus ved Indgangen til Slottet fra Øster¬
voldgade.

Syd for Slottet inden for Voldmuren er vist Anordning af en Parterrehave
med Græsplæner, hvis Rabatter tilplantes med Roser og som Indfatning Vedbend.
Nord for Slottet anlægges en Have til Pæoner, som er en gammel Haveplante og
med Flammeblomster (Phlox) imellem; førstnævnte blomstrer i Juni—Juli, sidst¬
nævnte i August—September.

Mellem Voldgraven og Husalleen anlægges en Rosenhave, inddelt i Rede, der
hver indeholder én Rosensort, medens den brede Rabat langs Alléerne er bestemt
for forskellige gamle Rosenarter og -Sorter. I Centrum af hver af de to Rosen¬
partier er anvist Plads til to nye dertil egnede Rilledhuggerarbejder, medens der
i Staudehaven, der ligger umiddelbart op til Rosenhaven og ved Regrænsningen,
Gange og Hække er sammenhørende med denne, er anvist Plads til Monumentet
Hesten og Løven.

De nuværende Alléer bevares, men Jorden langs Kavalergangen og Dame¬
gangen ud mod Plænerne hakkes op og tilsaas med Græs.

De paa Situationsplanen særlig mærkede gode Træer er saa godt som alle
bevarede og af de andre paa ikke særlig Maade mærkede Træer er ogsaa bevaret
en Del, der dog ved Arbejdets Udførelse maa særlig efterses, og de, der er svage

og tynde og trykker de gode Træer, maa helt fjærnes ligesom ogsaa en Del af de
Træer, der staar for tæt paa Alléerne og skader Allétræerne, maa fjærnes.

I Havens nordøstlige Hjørne indrettes Legepladser med Læskure baade for
større og mindre Rørn.

Af Monumenter er H. C. Andersen bevaret, medens Caroline Amalie, der
paa dets nuværende Plads, naar man staar umiddelbart foran det i Kavalergangen,
omtrent dækker Gavlen af Slottet, er anvist Plads paa Legepladserne i Havens
sydøstlige Hjørne. Hesten og Løven er som nævnt flyttet over i Staudehaven.
Freundspringvandet er af Hensyn til Genvejen fra Hjørnet af Sølvgade—Øster¬
voldgade mod Gothersgade—kronprinsessegade fjærnet og foreslaaes flyttet hen
foran Rroen, der fører over Voldgraven. De to Ringridningssøjler er flyttet noget
nærmere Kavalergangen, og den lille Figur »Ekko« og Steins Kvindefigur er

flyttet hen, en paa hver Side af Springvandet. Desuden er der anvist Plads til
Professor Matzens Mindesmærke. Indianeren til Hest, der angribes af Slangen og

Hjortegruppen forbliver paa Plads; derimod er der ikke anvist Plads til Hørup
og Danserindebrønden.

For A alene gælder:
Exercerpladsen er ikke inddraget i Haven, men af Hensyn til Tilvejebrin-
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Indkøbt Projekt: »Serit arbores qua alieri secula prosint« af Fritz Schlegel.

gelsen af Voldgraven er det nødvendigt at flytte Exercerpladsens nordlige Hegn
lidt længere ind imod Pladsen, og det foreslaas da flyttet saa langt ind, at der
bliver Plads for en Gang for Gaaende mellem Graven og Exercerpladsen.

Musikpavillonen bygges i Hegnet op mod Gothersgade, saaledes at den mod
Syd og Herkulespavillonen mod Nord danner Afslutninger af Kavalergangen.

Nødtørftshuset og Konditoriet er anbragt i Hegnet tæt ved Indgangen fra
Landemærket og er saaledes begge beliggende ved Festpladsen.

Festpladsen med nærmest liggende Plæner kan paa Festdage afspærres fra
den øvrige Del af Haven.

For B alene gælder:
Musikpavillonen og Konditoriet er sammenbygget til én Bygning med særlig
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indrettet Toiletrum og den er anvist Plads i Hegnet mod Gothersgade i Midtaxen
vinkelret ud fra Slottets vestlige Taarn.

Festpladsen kan afspærres for sig eller sammen med den græsklædte ind¬
hegnede Legeplads fra den øvrige Del af Haven.

Nødtørftshuset er bygget ind i Hegnet tæt ved Hjørnet af Gothersgade—
Kronpri nsessegade.

Fra Porten i Hjørnet af Gothersgade—Østervoldgade er ført en Gang over

Festpladsen til Porten i Kronprinsessegade og en anden langs Voldgraven bag
om Herkulespavillonen til Porten i Sølvgade.

Planen A kan paabegyndes og i det store Hele, hvad Haven angaar, gennem¬
føres, uden at Exercerpladsen er inddraget og dog senere, om Exercerpladsen
føjes til, kan blive B's Plan, der bliver Afslutningen paa Omlægningen af Rosen¬
borg Have.

Litteraturanmeldelse.
Danmarks Havebrug og Gartneri til Aaret 1919

ved Svend Bruun og Axel Lange (Gyldendalske Boghandel).

Danske Gartnere hører saa sandt ikke til dem, der med det skrevne Ord
ønsker at berige sine Medmenneskers Videlyst; det vil vist samtlige Redaktører
af vore gartneriske Tidsskrifter kunne bekræfte. Man forbløffes derfor paa en
rentud overraskende Maade ved Fremkomsten af ovennævnte Værk, der virkelig
vejer ganske godt baade med Hensyn til Omfang og Indhold.

Vi er ikke forvænte med dansk Havebrugslitteratur; vore dygtige danske
Gartnere veed saa meget i faglig Henseende, men de beholder deres Viden trofast
hos dem selv. Pennen falder dem saa svært i Haanden. I de senere Aar er der
fremkommen nogle Bøger vedrørende Gartneri, med mere eller mindre Udklip af
fremmed Litteratur, ofte rene Pragtværker med farverige Illustrationer og al den
Slags — men Handelsvare — mere beregnet paa at gavne Forfatter og Forlægger
og imponere Lægfolk, end at yde noget for Fagets Folk.

»Danmarks Havebrug og Gartneri« skæmmes ikke af Oversættelser fra
Fremmedlitteratur. Stoffet er dansk, nogle vil maaske være ondskabsfulde nok
til at sige pæredansk, men ikke desto mindre, det er glædeligt at se, at danske
Gartnere virkelig formaar at samle sig sammen til Udgivelsen af et saadant
Standardværk, som dette.

Kritisk set kan der naturligvis indvendes adskilligt; en af de væsentlige
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Anker er den, at en biografisk og historisk Betragtning af vort Havebrug fra Be¬
gyndelsen indtil vore Dage maa blive saa mangeartet og vidtspændende, at Stoffet
kun ugærne lader sig klemme ind i een Ramme.

Gartnerfaget i sig selv er en vidt forgrenet Organisme, hvor de enkelte For¬
greninger ofte i Væsen og Natur er hinanden saa modsatte at en virkelig værdi¬
fuld Behandling af disse vanskelig kan ske fyldestgørende i et Værk, som dette,
selv om Udgiverne i Forordet siger: man har søgt at give hver betydende Gren
af Faget sit eget Afsnit i Bogen. Skulde hvert af de betydende Grene indenfor
Faget beskrives fyldigt, som de fortjente, saa vilde dette jo blive en Bog, for
hver" af dem, for sig.

Imidlertid, Vanskeligheden ved en saadan Udvidelse af Sagen er indlysende,
bl. a. med Hensyn til Bekostningsspørgsmaalet, og dette har Udgiverne vel ikke
turdet se bort fra i disse papirknappe og pengefattige Tider.

Anlægsgartneriet og Havekunsten er fyldigt og værdigt beskrevet af Do¬
cent G. A. Becker, og selv om der kunde være adskilligt at indvende imod Beckers
Behandling åf Emnet, især med Hensyn til Stilarterne (jfr. iøvrigt dette med
G. N. Brandts ypperlige Opsats 0111 dette Emne i »Nordisk illustreret Havebrugs¬
leksikon«) saa er Sagen, set under et saa interessant og forstaaende behandlet,
at dette giver Undskyldning for mulige Svagheder i Enkelthederne.

Haveinspektør Clemen Jensen skriver om »Kongelige Haver« og dette Afsnit
hører absolut til de interessanteste i Bogen. Hr. Clemen Jensen har efterhaanden
udviklet sig til en Ekspert paa Omraadet »de kongelige Havers Historie« og han
følger den saa at sige fra Vuggen til Graven.

Ogsaa Afsnittet »Botaniske Haver« har fundet en god Fortolker i botanisk
Gartner Axel Lange.

I Afsnittet om »Havebrugs- og Gartnerorganisationer«, af Paulli Fløystrup,
har man helt glemt at give en historisk Oversigt over Fagforeningsbevægeisen
indenfor Standen, eller maaske stikker man i Gartnerkredse paa sine Steder
endnu Hovedet i Busken og søger at bilde sig selv ind, at Bømanden ikke er til.
Rent beskæmmende for »Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening« er det,
at denne Forening, der har bestaaet i mere end 15 Aar, finder hele sin Historie
beskrevet i, siger og skriver, een og en halv Linie.

Imidlertid, hvad der end kan være at indvende imod »Danmarks Havebrug«
angaaende Enkeltheder, i det hele og store betegner den en Værdi af stort Om¬
fang for vort Fag.

Bogen er smukt og tiltalende udstyret og Prisen Kr. 42,00 er for en Gartner-
portemonai ikke en Bagatel, men ikke desto mindre bør Bogen ikke savnes hos
Gartnere, der virkelig interesserer sig for sit Fag.

I. P. A.
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ET „HAVEHUS".
»Saa nydeligt«, vil de fleste tænke ved Synet af dette Billede — og hvad

forestiller det saa? Jo, det er saamænd en gammel — Smedie! Den ligger ved en

fyensk Herregaard og den Haandværker, der i sin Tid bj'ggede den, har næppe
troet at lave noget særligt. — Ikke desto mindre gør den enkle Smedie mangen
kostbar og pretentiøs Havepavillon til Skamme.

P. W.



Foreningsmeddelelser.
»Havekunst« har nu, i den Tid der er forløbet siden Starten, givet sine

Læsere et godt Indblik i Bladets Karakter og Virkeretning. Med Glæde kan vi
notere, at »Havekunst« allerede har erhvervet sig mange Venner, der med Inter¬
esse følger dettes Udvikling. Men for at »Havekunst« fremdeles skal kunne leve
et nogenlunde sorgfrit Liv og udvikle sig i en god Retning, er det nødvendigt at
Tidsskriftets Venner giver os en hjælpende Haand navnlig med Hensyn til at
skaffe flere Abonnenter.

Det er vort Haab, at »Havekunst« maaske allerede i det kommende Aar
skal kunne udkomme i et baade større Format og bedre Udstyrelse, men for at
dette skal kunne naas er det nødvendigt at Abonnementslisten forøges.

Derfor henstiller vi til Tidsskriftets Venner, at arbejde for Sagen ved at
skaffe saa stor Tilgang såm muligt.

Red.

Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforenings Formaal er at samle alle Anlægsgartnere og
Havearkitekter i Danmark til Varetagelse af fælles Interesser.

Foreningen er inddelt i Krese og styres af Kresbestyrelse, Hovedbestyrelse og Repræsentantskab.
Fem Medlemmer danner tilsammen en Kres og giver Ret til en Repræsentant i Repræsentantskabet.

Foreningen har en fuldstændig udarbejdet, hvert Aar revideret, Prisvedtægt, der omfatter alle
forekommende Anlægsarbejder samt Regler for Havearkitekthonorar.

Foreningen har et staaende Voldgifjsudvalg, der behandler opstaaede Uoverensstemmelser om

Betaling o. lign. imellem Haveejere og Foreningens Medlemmer. Foreningen varetager Medlemmernes
Interesser under Arbejdskonflikter.

Indmeldelser i Foreningen sker skriftlig til Formanden, Havearkitekt /. P. Andersen, Lindevangen
10, København F.

»Havekunst« udgaar en Gang hver Maaned med 8 å 12 Sider Tekst og koster 7 Kr. halvaarligt
plus Porto, der opkræves igennem Postvæsenet. Abonnement tegnes ved indsendt Anmodning herom
til Ekspeditionen.

Annoncer der ønskes optaget i »Havekunst« maa være indsendt til Ekspeditionen, Tranegaardsvej
4, Hellerup, inden den Maaned, der gaar forud for Udsendelsen af det paagældende Nr.

Tekst og Billedstof, der ønskes optaget i »Havekunst«, bedes indsendt til Redaktøren og vil, saa-
fremt det indsendte egner sig til Optagelse, saavidt mulig fremkomme i den Orden, det indgaar.

Redaktion: I. P. Andersen, Havearkitekt, Lindevangen 10, København F. Ansvarshavende.
Redaktionsudvalg: Birger Errboe, Havearkitekt. P. tf. Kloiigarl, Overgartner. Knud Lohse,

Havearkitekt.

Ekspedition: Knud Lohse, Havearkitekt, Tranegaardsvej 4, Hellerup.
Eftertryk af »Havekunst's« Artikler og Billeder, maa kun finde Sted efter indhentet Tilladelse

i hvert enkelt Tilfælde.

J0H8. ALKJÆR
TØMRERMESTER.

DRIVHUSANLÆG
DYREHAVEHEGN
# PERGOLAER #

GODTHAABSVEJ 18 C. TLF. GO DTH. 1200.



C. Fogtmanns Planteskole.

Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden"
Direktør: Stenhuggermester L. M V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-
brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.
I

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

J

L. &N. Andersens
Maskinsnedkeri.

Guldborgvej 22. København F.
Central 1316.
Godth. 1147 y.

Telefon = {
Alt Snedkerarbejde udføres.
#*****##**##«*•*«#?*****#**##•####*

STAUDER.
Forsendes overalt. Fra Købere i Ind- og
Udland foreligger til Eftersyn talrige
Breve, som udtrykker Anerkendelse og
Tilfredshed med mine Planters Kvalitet

og Indpakningens Omhu.

AKSEL OLSENS PLANTESKOLE,
:: KOLDING. ::

Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel.
Hauserplads 14.

Telefon 632.

Røsters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.

Køsters Staudebog å 2 Kr.
Plantekatalog for Have- og Skovbrug

å lVg Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet til Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

HAVE^kANLÆG A/s. V. FIEDLER. #

Tivoli's

Ærespræmie

Gartner
for Haveanlæg.

Havearkitekt & Havebrugskandidat.

Fletværks-Indhegninger,
Tennisbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Alhambravej II. København V.
— Telefon 1147. — Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. Tif. 2790



Havebrugshøjskolen
„VILVORDE".

s
tort Udvalg i Frugttræer,
tauder, Roser og
tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlund. TIf. Ordrup 371-372.

Carl V. Langes
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.

Svend Lassen,
Frøavl & Frøhandel,

en gros, en detail.

Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— Forlang Kataloger. —

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

Tuborgvej 71. Telefon: { Helrup 523.
„ 2181.

Stenløse Kalkbrud.
Leverer Flntpulverls er et Gødnings-
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, for¬
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver.

Kontor: Jægersborg Allé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. :-: Telefon: Byen 2362 x.

Sagfører
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. København B.
Telefoner:

Byen 52,00 - Central 35,50 - Central 11,589.

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforening.

Strebels origin, fflodstremskedler
samt Strebels Rovakedler.

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

Al
S. Lund &Lawerentz.

Pilestræde 32. København K.
Telefon: 6185. Telegr.-Adr.: Lawerentz.



"BROSTRØMS?
PLANTESKOLE

VIBORG
HAARDFØRE JYDSKE

TRÆPLANTER

F. C. LANDSBERG
Perenna

blomstervåkster
Stora forråd i utmårkta sorter.

Prisforteckning på begåran.

PAARP. SVERIGE.

i frugttrjeer'ROSER'fructbuske
Sirbuske • Sir-træer • Allétræer^

garanteret fejlfri Vare.
1
tiitrukken paa aaben Mark uden Læ

Langresø Plantag-e.
Tlf. Tikøb 19. N. W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler:
Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „

Bregner og Frilandsorchideer „ „

Erica, Rhododendron m. m ,, „

Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)
gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. iait 15 Kr. pr. Sæt -f- Porto.

Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer.
Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

Gartnernes Redskabsforsyning.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Landbrugsredskaber.
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan¬
der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,
Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,
Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet: Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

Thor Møller. — Peder Hvitfeldtsstræde 17.
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D. T. Poulsen's Planteskole.
Hovedforretning:

Roskildevej 70. * København, Valby.
— Telefon: Valby 100. —

Filial: „KELLERIS" pr. Kvistgaard.
. Telefon Kvistgaard 27.

Prisliste tilsendes paa Forlangende.

j Buksbomplanter og 1
1 Buksbomstiklinger !

tilbydes til straks og senere Levering.
Planter 20 Kr. pr. 1000. Stiklinger 5 Kr.
pr. 1000 Stk., bundtet med 100 Stk. i hvert
Bundt. Meget store Ordre kan expederes.

Gartner LAVE,
| Hf. Skaarup 54. Telegr.-Adr.: »Lave«.

Svendborg.

C. M. Petersen & Son,
Have-, Mark- og Skovhegn,

saavel af Jerntraad som af smedet Jern. Elegante billige
Laager, Porte, Balkongelændere, Løvgange, Espalier,
og Tennisbaner.

Leverandører til Stat og Kommune.
Forlang illustreret Katalog.
Referencer d'Hrr. Havearkitekter J. P. Andersen ogTegnet af Arkitekt Jens Jørgensen. Errboe m. fl.

Johan Riis Planteskole. ^
Indehaver Oskar Bang.

Etableret 1896. NYKØBING M. Tegram-Adresse „OBAN".

Alle Artikler til:

Park, Have, Kirkegaard, Hegn & Læ i fe Kvalitet.
Extra Frugttræer og Buske. Udsøgt Rosen- og Sirbuske-
sortiments. Flotte Allétrær. Stauder. Coniferae.

Katalog franco.

Adolph Chr. Madsen.
Anlægsgartner.

Strandvej 110 D. Tlf. Helr. 276 x.

Haver og Parkanlæg
udføres overalt.

Forlang Tilbud.



Græsfrø til Plænebrug i vore prima og velrensede Kvaliteter anbefales.
Tilbud sendes paa Forlangende.

Aktieselskabet NORDISK FRØKONTOR
(Grundlagt 1879.)

Havnegade 39. Telefon: Central 888. Kjøbenhavn K.

Fremtidens Indhegning.
*/s. P. Hansen.

Special-Støberi for armerede Beton-Hegnspæle, Stakit- og Planke-
værksstolper, Tørre-, Banke- og Gyngestativer og Flagstænger. Ufor¬
gængelige. Fordrer ingen Maling og koster dog ikke mere end
Træ. Leverandør til de fleste Stats- og kommunale Institutioner

samt Landets største Virksomheder.

Nordre Fasanvej 19. * København. * Tlf. 10,422.

P. CHRISTENSEN,
Tømrermester.

SLOTSVEJ 43. CHARLOTTENLUND.
Telefon Ordrup 619.

Specialitet:
Norske Blokhuse, Pergolaer
og Havehegn af Naturtræ.

Reference:
Havearkitekt Knud Lohse, Hellerup.
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IEKNISKE mangfoldiggøres
________ ( efter enhv/er Metode)

EGNINGER bedst og hurtigst hos

V Farvergade 8 V Telf.fHO røo



Otto Plantener.
■ ■

▼ ▼

VARMEANLÆG
OG

VANDINGSANLÆG.

#

Hellerupvej 13.
Tlf. Helr. 2050. Privat Helr. 974.

Specialforretning i
Havebrugs- og Gartnerartikler.

A,S. Chr. Steiner.
Rømersgade 5, Grøntorvet. Telefon 5934.

Stort Lager og Udvalg i Messing- og Kobbersprojter i alle Størrelser. -

Specialitet: Drivhusbygning. — Kedel- og Røranlæg.

Hørsholm Planteskole.
JENS BORNØ. |

Specialitet:

Naaletræer og stedsegrønne Planter.
Telefon:
Hørsholm
- 118. -

Roser, Frugttræer m. m. til Have og* Park.
i Telefon:
• Hørsholm
S - 118. -

\

C.TH.ROM
HAVEREDSKABER

Haveskulptur
og alle Slags Stenhuggerarbejder leveres
fra vore Værksteder. Mekanisk Stenhug-
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Vestre Kirkegård.
I anledning af Vestre kirkegårds halvtredsårige beståen har Københavns

begravelsesvæsen udgivet en smukt udstyret.lille bog, indeholdende to afhandlinger:
en større af rådhusarkivar dr. phil. Villads Christensen, om begravelsesskikke og
kirkegårdsforhold i København i ældre tid, og en mindre af direktør for Begra¬
velsesvæsenet A. Berg, om Vestre Kirkegaard.

Bogen er illustreret; begravelsesvæsenet har velvilligst tilladt Havekunst at
låne nogle af illustrationerne, og man vil se, at de er endog overordentlig smukke.
De her gengivne fotogralier skyldes N. Chr. Bang, og F. Henriksens reproductions-
anstalt har fremstillet clichéerne.

Selve bogens indhold er meget lødigt, dr. Villads Christensen giver i en
sammentrængt form et levende og anskueligt billede af hele begravelsesvæsenets
udvikling i København.

Afhandlingen gør et yderst tilforladeligt indtryk, den er åbenbart frugten
af omhyggelige studier. Det samme gælder A. Bergs fremstilling, og de fortjener
begge den videst mulige udbredelse.

Man føler under læsningen, at Vestre kirkegård er direktør Bergs hjerte¬
barn; han fremhæver stærkt dens skønhed og gode ordning og anfører fremmedes
beundring. Sådan beundring bemærker man meget ofte i mer eller mindre værdi-

Parti af Vestre Kirkegårdt
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Parti af Vestre Kirkegård.

fuld og forstående omtale, og kan ikke andet end deltage deri, om end ikke slet
så ubegrænset.

De i det følgende fremførte Synspunkter må dog ingenlunde betragtes som
et slags angreb; de fremføres kun for at pege på en side af sagen, der ikke synes
at ligge begravelsesvæsenet så stærkt på sinde, som det var at ønske. De ord
hvormed professor Hans I. Holm indledede sit forslag til Vestre kirkegårds anlæg,
og som hr. Berg citerer pag. 100, er så træffende, at de også bør gengives her:
»Idet man staar overfor en opgave som den, at udkaste et projekt til en stor kir¬
kegård, at begynde på overvejelser, om hvis endelige udfald omtrent ingen har
nogen bestemt anskuelse, og hvor så mange forskellige forhold mødes, og saa vidt
muligt skal ske hver sin Ret; økonomiske, hygiejniske, confessionelle fordringer
maa stilles, og administrative anordninger maa iagttages, så er der efter min me¬

ning to ting, som væsentlig må huskes. Det ene: at man har med et anlæg at
bestille, der ikke som en bygning gøres færdig og tages i Brug, men som skabes
dag for dag, og det andet: at over alle disse ting står en meget berettiget fordring,
som til alle tider har været stillet, nemlig den, at der på en kirkegård — eller
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Østre Kapel. Vestre Kirkegård.

hvad den nu ellers måtte kaldes — skal være en sømmelig stemning. Dette er

vel grunden til, at kunstens hjælp så gjennemgående er blevet påkaldt fra kirke¬
gårde fra arilds tid, fordi den i sine forskellige grene råder over alle de ydre
midler, der understøtter den hos enhver besøgende her forøvrigt temmelig let
fremkaldte stemning.«

Men denne sømmelige stemning er på de nyere københavnske kirkegårde
kun opnået på de dele, hvor de velstående jordes. Døden skulde jo gøre alle lige,
men på kirkegårdene her fremhæves tværtimod fattigdom og navnløshed. Indi¬
rekte siger billederne ogsaa dette. Vestre kirkegård er smuk, eller man må
måske hellere sige, at den rummer mange smukke detailler, men det er rigmands-
begravelser, alléer og prydplantninger der er smukke. Et smukt billede af en be¬
gravelsesplads for de almindelige mennesker, håndværkeren, arbejderen, kontoristen
og den småhandlende, deres kvinder og børn vilde det være meget vanskeligt at bringe.

Hvem har forøvrigt anlagt Vestre kirkegård?
I almindelighed nævnes kun Hans I. Holm, men efter hr. Bergs fremstilling

får man nærmest det indtryk — der også bestyrkes ved en nøjere betragtning af



— 128 —

planerne — at oberst F. Abrahamsen og graver S. Bahnson påbegyndte arbejdet i
halvfjerdserne, medens en virkelig samlet plan først blev udarbejdet af Hans I
Holm og E. Ambt omkring 1880. Man må forstå det saaledes, at en stor del af

kirkegården da allerede var anlagt, Berg siger, at Abrahamson selv var arkitekt,
terrassemurene med de snurrige hjørnepiller skyldes derfor antageligt ham. Det skin¬
ner igennem under læsningen hvor idyllisk og, man kan med et vist vemod sige,
gammeldags arbejdet er gået for sig. Blot det at tænke sig Obersten kapre plan¬
ter til kirkegården hos venner og bekendte; det er et rørende træk til belysning
af denne mands kærlighed til sagen. Kammerraad Bahnson burde engang fortælle
sine erindringer fra den tid; det vilde sikkert blive et interessant bidrag til gart¬
neriets historie.

Er Vestre kirkegård end, trods denne tilblivelsesmåde, blevet smuk, må
det alligevel håbes, at der ved fremtidige kirkegårdsanlæg i tide udarbejdes en

plan. Thi nogen storslået, betagende skønhed besidder Vestre kirkegård ikke,
trods det store og smukke terræn den omfatter. Man kan glæde sig over meget,
veludviklede plantninger, sirlige hække og smukke alleer, men der mangler noget
stort og helt, der kunde tvinge disse elementer sammen til en harmonisk enhed.

Lærkehækkene er smukke og egenartede, et sted er der en birkealle,
med et hvidt kors som point de vue, der er ganske dejlig, særlig en vinterdag
med sne. Der er et andet sted en alle af thuja, går man ned ad denne, drøm¬
mer man sig langt bort til lune stier i tyste nåletræsskove, mærkværdigt så stærkt
stedsegrønne træer godt anvendt anslår bestemte stemninger. Saa står der et sted
en gammel forkrøblet bjergfyr og luder over et murhjørne, den er ganske ufor¬
lignelig. Ved hvert nyt besøg opdager man nye skønheder derude.

Bispebjerg kirkegård — til sammenligning — har ikke mange af den
slags poetiske overraskelser gemt rundt omkring. Til gengæld er anlæget jo an¬
derledes klart og sluttet i sin plan, kun er det synd, at dets midteralle er ødelagt
med afbrydende blomsteranlæg. Hele dette bundkedelige haveanlæg i kirkegårdens
centrum er ganske forfejlet; poppelalleen burde ubrudt være ført helt igennem.

Men derude er de almindelige begravelser endnu mere trøstesløse end på
Vestre, hvor den ældre beplantning, der begrændser kvartererne, dog bibringer
nogen følelse af ro og fred. Men de ny liniebegravelser på Bispebjerg er triste i høj¬
este grad, grav ved grav af gult ler, kummerligt dækkede af pjuskede kranse som
blæsten uhindret tumler med, det hele billede gråt, øde og fattigt, meget langt
fra »en sømmelig stemning«.

Dyre begravelser er ogsaa der hyggelige og smukke.
Det er sikkert en meget vanskelig opgave at gore begrebet liniebegravelser

til noget bedre, men det kan ingen uløselig opgave være. I liv som i død svig¬
ter kunsten folket. Til dels er det folkets egen skyld, men kunstens mænd er

også i høj grad utilbøjelige til at dyrke mindre givtig jordbund. Folket har
grimme, og det vil sige dårlige boliger, dårlige billeder og møbler, dårlig litera-
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tur og daarlig oplysning. Tilslut må det nøjes med at jorde sine kære i skon-
hedsforladte omgivelser. Hvor vanskeligt det end kan være at forbedre dette for¬
hold, så må det ske. Som det nu er, er det uret mod de brede lag og en skam
for samfundet.

Spørgsmålet lod sig simpelt løse, om Ligbrænding blev obligatorisk eller
det almindelige, men det er vel tvivlsomt, om det nogensinde sker. På landet
vilde det støde på store vanskeligheder, og er mindre påkrævet der. Men under
store forhold vilde en urnehave langt lettere kunne blive smuk end en be¬
gravelsesplads.

På Bispebjerg er urnerne med de brændtes aske jo anbragte på tre måder:
i kolumbarier, i nicher i en gårdmur og nedgravede i jorden. Det sidste er, set
fra et æsthetisk synspunkt, mindre heldigt, der er intet tiltalende ved disse dimi¬
nutive grave.

Langt ud i fremtiden må man dog sikkert regne med begravelser som det
almindelige, og derfor bør de vilkår, hvorunder disse for almenhedens vedkom¬
mende finder sted, forbedres.

Var det mon ganske ugørligt at afskaffe begrebet liniebegravelser?
Trods al sin planløshed er en almindelig landsbykirkegård en langt hygge¬

ligere dødens have end nogen københavnsk kirkegårds gravrækker. Eller gå blot
ind på mosaisk kirkegård, hvor køn er ikke denne som begravelsesplads. Der er

ingen pompøse gravmæler, ingen blomsteranlæg, kun grav ved grav, navnløse og
berømte mellem hverandre, men der er en »sømmelig stemning«.

Måske det er grædepilene der gør det, dem er der mange af, og de præger
kirkegården. Med deres tunge, svulmende knopper står de hele vinteren og varsler
det kommende nye liv.

En kirkegård som Odense bys er også meget smuk som begravelsesplads.
Der er ingen videre forsøg på at frembringe noget haveagtigt. Simpelt og takt¬
fast er den inddelt i firkantede kvarterer med stammede lindehække i dobbelt¬

rækker over Gangene, Et sted står en mægtig lind i en skæring, andetsteds
dannes runddele, ligeså smukke som simple virkninger. De enkelte rum er ikke
særlig store, og det er uheldigt, at temmelig mange birke og sligt får lov at gro

op i kvartererne. Men der er hygge, fred og ro, noget virkeligt mildnende over

gravenes trøstesløse uendelighed.
Man må håbe, at Københavns begravelsesvæsen i tide vil påbegynde ar¬

bejderne på den nye kirkegård ved Henriksholm og der i højere grad vil tænke
på de folkelige begravelser. Det folk selv gør for at bryde stemningen bør også
effektivt modarbejdes, den påbudte censur, som dr. Villads Christensen omtaler,
burde sikkert genindføres, selvfølgelig paa en hensynsfuld måde.

Et af de mange forslag til ændrede gravformer, der oftest fremsættes, går
ud på at lægge Gravene under et jævnt græstæppe og kun betegne hver enkelt
med en simpel sten eller lignende. Det jævne publikum vilde sikkert ikke helt
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uvilligt acceptere noget saadant, og på Vestre kirkegård ligger der flere træbevok¬
sede jordstykker, der vilde egne sig ypperligt til forsøg.

Desværre virker de bedre Gravsteder, som almenheden uvilkårlig tager til
monster, alt for meget ved gartneriske midler, sirlig udplantning og fine nåletræer.
En vedbend- eller vincaklædt grav med et hængetræ kan eje en skønhed, som

aldrig nås ved nok så rigt et flor af tulipaner og Pelargonier.
Kunde der mon ikke også være noget tiltalende i, istedetfor som nu at

dele de dode efter økonomiske linier, at jorde fagfæller sammen, have afdelinger
for handelsmænd, tømrere, bogtrykkere, malere, digtere og sporvejsfolk. Således
at Egmont H. Petersen hvilte samme sted som sin bogtrykkerlærling. Det er
kun en tanke; men det er dog i gerningen et menneske gør sin indsats i livet,
der søger værkfælle værkfælle. „ „„ _C. Ih. Sørensen.
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Fig. 1. Nepeta Mussini i Haveselskabets Have.

Nye og ældre Kantplanter.
Ved den nu saa moderne Form for Anlæg af særlige Rosen- og Staude¬

haver har det været en Betingelse at finde passende Planter til Afgrænsning mod
Gangene, hvad enten disse nu var belagte med Fliser eller Grus. Forhen var det
mest almindeligt, at Roser og Stauder anbragtes i Grupper i Græsplænen eller i
Rabatter, der var afgrænset mod Gangene af en Græskant af større eller mindre
Bredde. Ved Staudernes eller Rosernes Vækst dækkedes hurtig en Del af Græs¬
kanten, og del blev derfor meget besværligt at klippe Græsset, ialtfald med Ma¬
skine, uden samtidig at ødelægge Planterne indenfor.

Ved Anvendelse af passende Kantplanter faar man uden at ofre større
Jordareal en Udvidelse af Blomsterfloret og en absolut smukkere Afgrænsning
mod Gangene.

Som nogle af de bedste nyere og gamle Kantplanter maa efterfølgende
nævnes:

Nepeta Mussini, »Katteurt« (25 cm. høj), har vel i mange Aar været kendt
af Gartnere, men meget lidt anvendt indtil for faa Aar siden. Den er meget
anvendelig til Stenhøj og foran i Stauderabatter, men det er dog først som Kant¬
plante, helst til lange Rabatter, den rigtig kommer til sin Ret.

De smaa graalige verbenalignende Blade er meget smukke, men er i Blom¬
stringstiden fuldstændig skjult under et Væld af de dejligste lavendelblaa Læbe¬
blomster paa lette Aks. Se Billede Nr. 1. Blomstringstiden Juli—August.
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Vedligeholdelse af Nepeta er

meget let, den skæres ned 5 cm. over

Jorden hvert Efteraar. Trods sin ringe
Højde fordrer den god Plads til Si¬
derne, 50 cm. maa den have at lirede

sig paa. Den opnaar fuld Udvikling
allerede første Sommer, selv paa tem¬
melig daarlig Jord.

Hijssopus officinalis, »Isop«
(40 cm. høj), er en me'get gammel
Kulturplante, hjemmehørende i Mid¬
delhavslandene, omtales allerede i

Urtebøger fra det 16. Aarhundrede.
Den har indtil for faa Aar siden

været glemt herhjemme, men synes
nu atter at faa Lov at indtage den
Plads i Haven, hvortil dens mange gode Egenskaber gør den berettiget.

En blomstrende Isophæk af den mørkeblaa Varietet er et henrivende Syn.
Blomsterstængjerne er tæt besat med Læbeblomster, og da Blomstringstiden er meget
lang, ca. 5 Uger, er det en meget stærk Konkurrent til den gammelkendte Lavendel.

Da Isop desuden er mere haardfør og bedre taaler at klippes og dernæst
taaler nogen Skygge, har den flere Fordele.

Fig. 3. Nyklippet Lavendelhæk i Staudehaven paa Christiansgave i Rungsted.
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Fig. i. Saxifraga pentadactylis i Haveselskabets Have.

Hvert Efteraar klippes den som Nepeta omtrent ned til Jorden. Isop kan
ogsaa holdes som lav, grøn Indfatning ved gentagen Klipning i Løbet af Som¬
meren, men blomstrer da ikke. Til tørre, stejle Skraaninger er den meget an¬

vendelig. Billede Nr. 2 viser saaledes en Sydskraaning i Rungsted, hvor Muld¬
laget kun er 25 cm.; trods dette er Skraaningen fra Foraar til August dækket af
de smukke mørkegrønne, kryderiduftende Blade, og i August og September af et
herligt Tæppe af blaa Blomster.

Lavendulci spica, »Lavendel« (60 cm. høj), har trods enkelte Luner saa

mange prægtige Egenskaber, at den absolut er en af de bedste Kant- eller rettere
Hækplanter. Den trives bedst paa lette, sandblandede Jorder med fuld Sol og
kan her udvikle sig til stor Skønhed med sine Tusinder af matblaa Blomster i
tætte Aks. Se Billede Nr. 3.

Paa fugtige og skyggefulde Steder fryser den let ned, da Træet her ikke
modnes tilstrækkelig.

Lavendel klippes straks efter Blomstringen, men man maa passe paa ikke
at klippe den ned paa det gamle bladløse Træ, da dette oftest giver en ujævn,
hullet Hæk. Hvor Pladsen ikke tillader dens robuste Vækst, omplantes den hvert
tredie Aar, og allerede første Sommer har man atter en kraftig og smuk Hæk.

Paa passende Plads kan Lavendel opnaa en meget betydelig Størrelse, naar
den faar Lov at udvikle sig frit gennem en længere Aarrække.

Saxifraga jientadactylis, »Stenbræk« (20 cm. høj). Blandt de talrige Saxifraga-
arter, som er saa anvendelige, ja uundværlige til Stenhøj, indtager ovennævnte en
smuk Plads. Foruden dens Brugbarhed her, er den udmærket egnet som Kantplante.
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Fig. 5. Sedum fabaria i Haveselskabets Have.

Billede Nr. 4 viser saaledes S. pentadactylis plantet foran Rhododendron over et
60 cm. højt Stengærde i Haveselskabets Have. Dens Vokseplads er valgt med
Overgartner Jørgensens sædvanlige Forstaaelse af Planternes Krav, thi kun hvor
den som her faar Lov at vælde ud i al sin Frodighed, kommer den til sin Ret.

Blomsterne er hvide, Bladene frisk mørkegrønne og har den meget store
Fordel, at Løvet holder sig smukt grønt hele Aaret.

S. pentadactylis taaler udmærket Skygge og en temmelig tør Vokseplads.
Vedligeholdelsen indskrænker sig til Afskæring af Blomsterstænglerne efter Af¬
blomstringen.

Sedum fabaria, (beslægtet med St. Hansurt), (35 cm. høj) er smuk hele
Sommeren. Den er smuk, naar den staar med det blaaduggede Løv, og pragtfuld,
naar den i August-September staar i Blomst og danner yndige rosenrøde Hække.
Trods dens tunge Blomsterskærme gør dens stive Grenbygning Opbinding over¬

flødig. Til Stenhøj, Rabatter og lave Efteraarsgrupper er den ligeledes meget an¬

vendelig, og da den er haardfør, baade mod Vejr og Sygdom, fortjener den stor
Udbredelse. Se Billede Nr. 5.

Melissa officinalis, »Hjertensfryd« (60 cm. høj), hører saavel som de andre
gamle Krydderiurter: Lavendel, Isop, Salvie, Krusemynter m. fl. til de Læbeblom¬
stredes Familie. Denne gamle Kulturplante er hjemmehørende i Italien og har
ogsaa herhjemme haft stor Udbredelse. Nu dyrkes den meget faa Steder, og i de
moderne Haver ses den saa godt som aldrig.

Til Kant langs Køkkenhavegange og foran høje Stauder er den dog saa
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Fig. 6. Melissa officinalis (Hjertensfryd).

udmærket egnet, naar blot Hensyn tages til dens kraftige, brede og høje Vækst.
Se Billede Nr. 6.

Hjertensfryd har en meget behagelig frisk Citronduft, dens Blomster er

lyserøde. Vedligeholdelse som nævnt for Isop. Den formeres ved Deling, helst i
det tidlige Efteraar. Ved Kantplantning gives de enkelte Planter en Afstand af
mindst 20 cm.

Ovennævnte Kantplanter hører til de mest anvendelige, men der anvendes
dog endnu adskillige andre Smaabuske og Stauder paa lignende Maade.

Jeg haaber senere at faa Lejlighed til at bringe Billeder og Beskrivelse af
en Del af disse.

P. N. Klougart,
Overgartner.



Foreningsmeddelelser.
»Havekunst« har nu, i den Tid der er forløbet siden Starten, givet sine

Læsere et godt Indblik i Bladets Karakter og Virkeretning. Med Glæde kan vi
notere, at »Havekunst« allerede har erhvervet sig mange Venner, der med Inter¬
esse følger dettes Udvikling. Men for at »Havekunst« fremdeles skal kunne leve
et nogenlunde sorgfrit Liv og udvikle sig i en god Retning, er det nødvendigt at
Tidsskriftets Venner giver os en hjælpende Haand navnlig med Hensyn til at
skaffe flere Abonnenter.

Derfor henstiller vi til Tidsskriftets Venner, at arbejde for Sagen ved at
skaffe saa stor Tilgang som muligt.
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i hvert enkelt Tilfælde.
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J0H8. ALKJÆR,
TØMRERMESTER.

DRIVHUSANLÆG
DYREHAVEHEGN
# PERGOLAER #
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C. Fogtmanns Planteskole.
Stort Udvalg af alle
Planteskole-Artikler til

Villahaver, Frugtplan¬
tager og Strandgrunde.

TAASTRUP ST. - Tlf. Taastrup 66.

Aktieselskabet

Stenhuggeriet „Norden
Direktør: Stenhuggermester LM V. Krestensen.

Leverer Stenhuggerarbejde til Bygnings-
brug og Monumenter af Granit, Kalksten,
Sandsten, Klæbersten, Savonniers, Kridt
og Marmor.

Endvidere leveres Granit, Affaldssten,
Skærver, Brosten og kløvede Vejkantsten.

u

Jagtvej 181, Str.
Telef. Strand 238.

Strandvej 159, Helr.
Telefon: Helrup 922 y.

L. & N. Andersens
Maskinsnedkeri.

Guldborgvej 22. København F.
„ l Central 1316.
Telef0°: \ Godth. 1147 y.

Alt Snedkerarbejde udføres.
•ft#**#*#*#«**#*#*#!###*###*##*##**#

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

STAUDER.
Forsendes overalt. Fra Købere i Ind- og
Udland foreligger til Eftersyn talrige
Breve, som udtrykker Anerkendelse og
Tilfredshed med mine Planters Kvalitet

og Indpakningens Omhu.
AKSEL OLSENS PLANTESKOLE,

:: KOLDING. ::

Plænegræsfrø
købes i

Hans L. Hansens Frøhandel.
Hauserplads 14.

Telefon 632.

Røsters Planteskole.
Hovedprisliste sendes gratis og franko.-

Køsters Staudebog å 2 Kr.
Plantekatalog for Have- og Skovbrug

å IV2 Kr. sendes franco mod
Indsendelse af Beløbet til Planteskolen.

BRABRAND. Danmark.

HAVE -JVANLÆG
Tivoli's

Ærespræmie Edv.B

Gartner.
for Haveanlæg.

Edv. Bentzen.
Havearkitekt & Havebrugskandidat.

Alhambravej II. København V.
- Telefon 1147. —

# A/s. V. FIEDLER. *

Fletværks-Indhegninger,
Tennisbaner, Pergolaer,
Hønsegaarde etc. etc.
Tilbud og Katalog sendes

paa Forlangende.

Tif. 2790. H. C. Ørstedsvej 30. Tir. 2790



Havebrugshøjskolen
„VELVORDE".

tort Udvalg i Frugttræer,
^^tauder, Roser og
4^/tenhøjsplanter.

Forlang Skolens Prisliste tilsendt.

Charlottenlund. Tlf. Ordrup 371-372.

■■■■■■■■■■■■■■■■

Carl V. Lange s
Staudegartneri.

Største leveringsdygtige
Staudeforretning i Norden.
Forlang illustreret Prisliste.

Tilkendt højeste Udmærkelse paa alle Udstillinger.

Frederikssund. Telef. 111.
-

-

Svend Lassen,
Frøavl & Frøhandel,

en gros, en detail.

Nørrevold 21. Kjøbenhavn K.
-

SPECIALITET:

HAVEFRØ & BLOMSTERLØG.
— Forlang Kataloger. —

Hellerup Planteskole.
Carl Ebbesen.

Anbefaler Planteskoleartikler,
Stauder, Stenhøjsplanter, For-
aarsplanter, Blomsterløg, Frø
m. m. Stedsegrønne forefindes

i stort Udvalg.

— . . -r . . f Heln,P 523-
Tuborgvej 71. Telefon: ^ 2|g|

Stenløse Kalkbrud. Sagfører
Gregers Eskesen.

GI. Torv 8. København B.
Telefoner:

Byen" 52,00 - Central 35,50 - Central 11,589.

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og

Havearkitektforening.

Leverer Fintpulveriseret Gødnings-
Kridtkalk i Sække og løs Vægt, for¬
trinlig til Brug i Køkken- og Frugt¬
haver, Planteskoler, til Græsplæner og

Rosenhaver.

Kontor: Jægersborg Ailé 12. Charlottenlund.
Telefon: Ordrup 575. :-: Telefon: Byen 2362 x. j

Strebels origin, fflodstramskedler
samt Strebels Rovakedler-

Alle Sorter Rør, Fittings, Ventiler og Haner
til Drivhusanlæg samt Havevandingsartikler.

S. Lund &Lawerentz.
Pilestræde 32.

Telefon: 6185.

København K.

Telegr.-Adr.: Lawerentz.



-BROSTRØMS'
PLANTESKOLE

VIBORG
HAARDFØRE JYDSKE

TRÆPLANTER

F. C. LÅNDSBERG
Perenna

blomstervakster
Stora forråd i utmårkta sorter.
PrisfSrteckning på begåran.

PAARP. SVERIGE.

IFrugttraer'ROSER' Frugtbuske ISirbuske ■ Sirtræer ■ Allétræer nun. I
garanteret fejlfri Vare.

tiitrukKen paa aaben Markuden LæJ

Lang-esø Plantag-e.
Tlf. Tikøb 19. N. W. LARSEN. Postadr. Tikøb.

Anbefaler:
Kulørte Aakander og japanske Iris særkilt Katalog.
Alpe- og Stenhøjsplanter samt Frilandskaktus... „ „
Bregner og Frilandsorchideer „ „
Erica, Rhododendron m m „ „
Stauder, Sumpplanter, Vandplanter og Sirgræs .. „ „

Ovennævnte illustrerede og botanisk udarbejdede Kataloger tilsendes paa forlangende (mod Betaling af Porto)
gratis til denne Forenings Medlemmer. Til Private koster Katalogerne 3 Kr. pr. Stk. ialt 15 Kr. pr. Sæt + Porto.

Alt leveres i store Planter eller gode voksedygtige Eksemplarer.
Absolut den største Samling Planter i Skandinavien.

Gartnernes Redskabsforsyning.
O. E. Lund.

Nørrevoldgade 54, København K.
Ligefor Teknisk Skole. Telefon 8405.

Specialforretning i Gartner-, Have- og Landbrugsredskaber.
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandingsartikler, Sprøjter, Vandkan¬
der, Slanger i Hamp, Hør og Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,
Turbiner etc., Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde og Hængemærker, alle
Beskæringsredskaber, Bast og Opbindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver,
Plove, Maskiner, Hjulbøre m. m. Specialitet: Varmebedsvinduer og Drivhusbygning.

Thor Møller. — Peder Hvitfeldtsatræde 17.


