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Kontrasterne mødes - pludseligt!
Sommeren har været lang — usædvanlig lang; og alle unge Øjne, om af faa eller

mange Aar, har kunnet fryde sig over Livets Udfoldelse i Planteriget, fra Spirerne
brød Jorden, mange af dem efter haarde Livtag med Frostskorpen, der kom og gik,
som den lunefuldt svingende Foraarstemperatur bød det.

Med Vintergække, Eranthis og ligesindede Banebrydere i Spidsen vældede et
Blomsterflor frem, en Vrimmel, som ingen ved Tal paa; — blomstrende Urter, Buske
og Træer holdt en gigantisk Skønhedskonkurrence, og trods den ubegribelig store

f. f H*

Stenbed i Det kgi. danske Haveselskabs Have.

Mangfoldighed fandt dog hver sine særlige Beundrere — blandt Insekterne, som blandt
Menneskene; førstnævnte valgte sig ofte særlige Favoritter, og nogle af Menneskene
gjorde det samme, men ikke de mange; de nød hele det farverige Skue i store Drag
og skænkede ikke det mægtige og vidunderligt sammensatte, fint detaillerede Opbud
mange Tanker, mens Udviklingen gradvis skred frem, og de forskellige Planteformer
i Glideflugt afløste hinanden, til Sommeren gik paa Hæld og i Aar skænkede os en

Mængde forskellige Blomster — lige ind i Julemaanedens Midte.
Bevidst eller ubevidst — dog vel mest bevidst: „Forandring fryder!" AI god For¬

andring fryder den, der lever med; den der trykker Nuets Blomster til sit Hjærte
og ikke ønsker at holde dem tilbage i stivnet Uforanderlighed.

Nye Blomster! Nye Blomster! — den hele lange Sommer igennem — og ikke to ens!
Hvilken Overdaadighed, hvilken Kilde til Fryd for enhver, der lader den vælde ind!

. Mange ønsker vel, at det var stadig Sommer, dog mange andre erkender, og vel
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ikke mindst de, der har levet under varme Himmelstrøgs evige Grotid, at selv for
det mest vidunderskønne vil Sanserne sløves i det lange Løb. „Det tager en bred
Ryg at bære gode Dage!" Men ogsaa for det er der Raad.

Naar Efteraarets sidste afblegede Blomster paa deres stille, skønne Vis har givet
Udtryk for deres Længsel efter Hvile, og de er blevet faa, der besøger dem og føler
sig beriget ved deres Skønhed, saa vaagner vi en Morgen og ser, at alt er blevet
nyt; —der er kommet Sne! Børn i alle Aldre jubler, ikke mindst de helt smaa, der
nylig lærte at gaa; her ser de med eet noget helt nyt! Her maa selv „1001 Nat"s
Vidundereventyr blegne; —ikke et Aladdins Palads er paa een Nat blevet til, men
en helt ny Verden, i den skæreste, hvide Renhed ligger i den mørke Aarstids Midte
blændende for vort Blik!

Blomster og Blade med deres fine Linier og Nervatur, Naturens Mangfoldighed
af Detailler er med store, bløde Strøg af den brede Pensel slettet ud; —kan nogen
vel fantasere sig til en større og skønnere Forandring? — Den grænseløse, farverige
Afveksling efterfulgt af — den store hvide Ro.

Kontrasterne mødes — pludseligt l
Se hen over Havens Stenbed, der saa nylig var vrimlende fuldt af Detailler; — nu

anes det kun i store Træk; selv Buske og Smaatræer, som Vinden ikke har kunnet
naa at ryste, staar med brede Puder af Sne, der dækker Naale og Kviste, og viser
os kun —i bløde Former af Lys og Skygge —deres Bygning; det er, som faar For¬
merne større Kraft ved Forenklingen.

Træstammer og Søjletræer — imod Stenbedets Flader — anlægger for os Naturens
store Vinkel, mod hvilken Smaatræer og Buske — i mere eller mindre udprægede
Kuppel-, Kegle- og andre Former faar en kraftig Basis for deres særlige Virkemaade.

Det var næppe helt spildte Kræfter at modellere sit Stenbed i Sne, udmaale og
fotografere det, for senere at lade det genopstaa i det mere konkrete: Kontrasterne
— Sten og Planter.

Den Fornyelsens Kraft, med hvilken Vaaren kommer til os Nordboere, naar vi,
med Øjnene udhvilede i den hvide Sne og Blodet styrket i Frostluften, ser Naturen
med forbløffende Fart iklædes sit flunkernye, lyse ForaarsskrUd, — skænker os sær¬

lige Betingelser for at naa Højder, til hvilke næppe nogen Sydlænding formaar at
drømme sig. Mange, mange kan af et fuldt Hjærte sige: Jeg tror, der er skønnest i
Norden. — Carl Johan Hansen.

Hosta plantaginea
Det er nu 10 år siden jeg plantede en mindre samling Hosta plantaginea ved an¬

læg af min nuværende have. Da jeg havde set på dem i en sommer skrev jeg til Carl
V. Lange i Frederikssund, at det han havde sendt mig måtte være en anden art, for
Funkia subcordata grandifiora (hvad den gang var plantens navn) havde det aldrig
været. Planterne var ikke blevet mere end 10 cm i sommerens løb og jeg kendte
arten som en 30—40 cm bred og kraftig staude. Jeg husker ikke hans svar, men plan¬
terne blev stående og voksede også med årene noget højere op, men uden nogen¬
sinde at komme i blomst. I fjor omplantede jeg stauderabatten, og da det efterhånden
var gået op for mig at det dog vist alligevel måtte være Hosta plantaginea lavede
jeg et stykke af rabatten særlig til med noget mager sandmuld, og anbragte de tvære
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Hosta plantaginea.

småfyre her, fordi jeg havde
erindring om prægtige eks¬
emplarer af arten fra Carls-
minde have i Søllerød, hvor
jorden også er let. Og gan¬
ske rigtig, det var det de
havde ventet på, for i årets
løb har de vokset sig store
og sunde, og billedet viser
den første blomst der se¬

nere er blevet efterfulgt af
blomst i hver eneste plante.

Hosta plantaginea er

noget for sig indenfor den
iøvrigt vel meriterede fa¬
milie, ved sine gulgrønne
blanke blade og de Iilie-
agtige, overordentlig vel¬
lugtende hvide blomster der
holder sig længe i afskåren
tilstand. Antagelig er det
kalken i den frederiksbergske jord den ikke tåler, men måske er det også bare let

. jord der er en betingelse, belysningsforhold har det ikke været, da den stadig står
på samme plet og under samme forhold. Jeg sender nu Carl V. Lange denne artikel
som oprejsning for den uberettigede kritik af hans ekspedition. E. E.-J.

Internationella utstållningen av trådgårdsbilder i Essen
For att en utstållning av trådgårdsbilder skall fylla en verklig uppgift, tror jag

det ar klokt, om man från borjan gor klart for sig, om den framst skall inrikta sig
på propaganda bland allmiinheten eller om den skall rikta sig till fackmånnen. I forrå
fallet aro fotografierna huvudsaken, i senare fallet aro åven planerna av mycket stor
betydelse.

I Essen hade man lost frågan på så satt, att det inonj den stora riksutstallningen
fanns en sårskild avdelning avsedd for allmånheten, under det att den internationella
utstållningen framfor allt vånde sig till den mycket stora kår av fackinan, som sam¬
lades hår.

For utstållningen disponeredes en hall av betydande mått. Genom tvårstållda våg-
gar av c:a 3 meters hojd okades våggytorna avsevårt.

Givetvis dominerade den tyska avdelningen. Dår voro dfe fråmsta storheterna inom
tysk trådgårdskonst representerade. Det skulle fora for långt att hår soka skildra de
olika arbetena. Fråmst må dock nåmnas Heinrich Wiepking-Jiirgensmann, professor vid
institutet for trådgårdskonst vid Berlins Universitet. Karaktåristiskt for hans arbeten
åro de stora linjerna och den måsterliga behandlingen av landskapet. Professor All-
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win Seifert i Miinchen hade också fornåmliga arbeten, dar man dels faste sig vid den
goda kombinationen med arkitekturen, dels vid den overlagsna behandlingen af våxt-
materialet. Wilhelm Hirsch i Wiesbaden och Wilhelm Hiibotter i Hannover voro också
namn, som inte kunde gås forbi.

Alldeles sårskilt intressanta vore de diplomarbeten, som utarbetets av studenter
vid institutet for trådgårdskonst i Berlin. Det var minsann inga vanliga uppgifter.
Hans-Ullrich Schmidt hade t. ex. gjort upp en generalplan for en by i Hiimmling, dar
han visade, hur bonderna genom agobyten skulle kunna rationellt utnyttja tillgång-
lig mark, och huru Iandskapet genom en sådan regiering av ågogranserna och od-
lingsområdena andå skulle kunna bibehålla sin ursprungliga karaktår. Gerhard Prasser
hade gjort en utredning om vindskyddets betydelse på ett stort gods, dar marken till
stor del bestod av fin sand. Genom skogsplantering på de sandigaste områdena ville
han hindra dynbildningen, som borjat upptrada som en foljd av for stark drånering.
En annan hade gjort ett storartat forslag till landskaplig utformning av den nya Rii-
genbankens anslutning till den gamla stadsbilden i Stralsund. Och slutligen hade en
av studenterna gjort en stor utredning om mojligheten att for framtiden bevara re-

kreationsmojligheter kring den starkt vaxande staden Koln.
Inom den tyska avdelningen fann man också en stor modell over rekonstruktio¬

nen av slottstradgården vid Herrnhausen och en over den blivande rikstradgårds-
utstållningen i Stuttgart, den senare utarbetad av trådgårdsarkitekt Hermann Mattern.

Den engelska avdelningen var fyllig och bestod nåstan uteslutande av fotografier.
Aven om dessa voro aldrig så vackra, måste jag for min del saga, att den låmnade
mig tamligen oberord. Den engelska trådgårdstraditionen år så stark, att någon ny¬
orientering knappast kan formårkas.

Tyvårr representerades Frankrike endast av J. Graef från Orleans, som knappast
kan anset foretråda det båsta inom den traditionella franska trådgårdskonsten. Hår
saknade man framfor allt Duchenes arbeten.

De polska planerna och fotografierna visade en rått stor sjålsfråndskap med de
franska. Flertalet offentliga parker voro formalt utformade repr'esentationsanlåggningar.

Den hollandska avdelningen var tyvårr inte representativ. Sjålva bildmaterialet var
delvis dåligt, och några rena amatorplaner forekommo åven.

Schwei^arnas trådgårdar påminde i viss mån om våra egna anlåggningar. De voro
sårskilt rika på genomarbetatede och perfekt utforda detaljer.

Det norska materialet var till stor del mycket gott, det var bara synd, att Norge
på grund av en missuppfattning fått alldeles for stor yta, så att bilderna inte fyllde
upp den. Det var en uppenbar brist i organisationen av utstållningen, att inte detta
korrigerades.

Den danska avdelningen saknades tyvårr helt och hållet, vilket vi alia beklagade,
icke minst vi, som sett den verkligt vackra bildsamlingen i Forum for ett år sedan.
Den hade stått sig i konkurrensen.

Den svenska avdelningen omfattade 50 lopmeter våggyta, motsvarande 100 kva¬
dratmeter. Hår utstållde dels enskilda trådgårdsarkitekter, dels parkforvaltningarna i
Stockholm och Malmo, likasom åven forvaltningen av Stockholms trådgårdsståder. Kår-
nan i Stockholms stads utstållning utgjordes av en stor karta over Stockholm med
omgivningar, varjåmte stor vikt lagts vid flygfotografier av stort format.

Forutom hår nåmnda Iånder forekommo utstållningar från många andra, som dock
åro av mindre intresse for oss. Anlåggningar i Afrika och Sydamerika och andra
varma lånder ha foga gemensamt med vår trådgårdskonst.
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Sjålv kunde jag gå nåstan hur lange som helst på denna verkligt intressanta ut-
stallning, och gång på gång motte man kolleger, som studerade utstållningen med
samma omsorg. Det blev givande tankeutbyten kolleger cmellan från olika lander.

Rent utstållningstekniskt visade det sig, att stora bilder som regel aro battre an
små. Formatet 60 X 60 t. ex. år utmarkt, men det bor omvaxlas med andå storre bil¬
der dår man har tilfiille se dem på langre håll. 1 vissa fall kan det vara klokt att
från en trådgård visa en stor bild av huvudmotivet och kring denna grupera några
mindre bilder av detaljerna. Sven A. Hermelin.

Bedre Græsplæner
I Erkendelse af, at Græsplænen udgør en meget væsentlig Del af vore Prydha¬

ver, og det saaledes er af stor Betydning, at Plænerne er saa smukke som muligt,
fremkommer nærværende Artikel som et Forsøg paa at animere til at gøre noget
mere ud af vore Plæner.

Vi ved alle, at England er Græsplænernes Land par excellence, og vi er vist blevet
vant til at slaa os til Ro med, at det skyldes Klimaet, som skal være saa ideelt for
Plænernes Trivsel, medens vi herhjemme til Gengæld bruger vort Klima som Und¬
skyldning for vore Plæners almindeligvis slette Tdstand i Sammenligning med de en¬
gelske. Dette Klima er en rar Sovepude — den blev brugt i Frugtavlen, indtil en rask
Mand tog sig for at faa den kasseret, — mon ikke vi kunde naa samme Resultat for
Plænernes Vedkommende, hvis vi virkelig tog os sammen? Hvem kender ikke Eng¬
lænderens Svar paa Spørgsinaalet om, hvordan man bærer sig ad i England med at
faa saa smukke Plæner: „Omhyggelig Pasning gennem et Par Hundrede Aar". Her
er vi ved „des Pudels Kern", — Pasningen, — i Forbindelse med større Omhu ved For¬
arbejder til og Anlæg af Plænerne. Nej, naar Englænderne er naaet saa højt med
Hensyn til „Plænekultur", skyldes det ikke i første Række Klimaet, men Golfspillet,
som kræver det fine Grønsvær, og hvis Udøvere gennem Tiderne har haft Interesse
for og Raad til at pleje deres Baner efter alle Kunstens Regler,— og ikke nok med
det! Man har ikke slaaet sig til Ro med Forfædrenes Traditioner; men for at gøre
det endnu bedre har de 4 engelske Golf-Unioner, som tæller over 1000 Klubber, for
en halv Snes Aar siden i Forening og med Støtte af 500 andre Boldklubber opret¬
tet en Forsøgsstation St. Ives i Bingley i Yorkshire i Nord-England, som udelukkende
er helliget Forsøg med Græsplæner.

Lederen af denne Station, Direktør R. B. Dawson har sidste Foraar holdt et Fore¬
drag i Royal Horticultural Society, som er gengivet i Selskabets Journal, og af hvil¬
ket nedenstaaende bl. a. giver et kortfattet Referat. Direktør Dawson fortæller be¬
skedent, at hans Station ganske vist er den eneste Specialstation for Grønsvær i Stor-
Britannien, men at der findes en lignende i Amerika, og at der er omfattende For¬
søg i Gang i flere australske Stater, New Zealand og Syd-Afrika. Vi kan godt lære
noget fra disse Forsøg.

Dawson slaar først fast, hvad man inaa kræve af en ideel Græsplæne: Den skal
først og fremmest være fri for Ukrudt, den skal vøfre ensartet i Farve og med en
god, tæt Pels hele Sæsonen igennem, og der maa ikke findes Regnorme i den. De
Græsarter, den bestaar af, skal være Dværgtyper, og er der flere, skal de være saa

godt blandede som muligt. Plænen skal kunne taale en nøjere Undersøgelse paa nært

5



Saa smukt og regelmæssigt er Frøet fordelt i „den færdigsaaede Græsplæne".

Hold,— og alligevel se godt ud paa Afstand. Den skal kunne modstaa Tørkeperioder
og føles at gaa paa som et Fløjlstæppe. Han indrømmer, at det er en yderst van¬
skelig Sag at opnaa alle disse Egenskaber; men det maa man ikke slaa sig til Ro med.

To Ting skal der til for at naa et godt Resultat: Omhyggelig Forberedelse og
Anlæg af Plænen og lige saa omhyggelig Pasning. Vi skal nu høre, hvad en Eng¬
lænder forstaar derved.

Herhjemme kender vi kun to Maader at lave Græsplæner paa, ved Saaning og
ved Lægning af Tørv; men i Amerika bruger man i udstrakt Grad og efterhaanden
ogsaa i England en Slags vegetativ Formering af bestemte Græsarter, særlig Agro¬
stis canina, Hunde-Hvene, som særlig egner sig for Metoden, idet den giver mange
Udløbere. Metoden er den, at der udplantes unge Moderplanter om Foraaret med
Va—1 Meters Afstand. De vil om Efteraaret have dannet en Mængde Udløbere, som
skæres fra, skæres i korte Stykker, „saas" ud over det til Plæne bestemte Areal, dæk¬
kes, tromles og vandes, — og hen paa Sommeren Aaret efter vil man faa en god Plæne.

I de allerseneste Aar er der endelig kommet en fjerde Metode til, idet et engelsk
Firma, V. Hartley, Greenfield, Oldham i Lancastershire, har opfundet og lanceret en
ny Metode, som ved første Øjekast ser lidt morsom ud, men som det, efter hvad der
meddeles, dog maaske kan lønne sig at se lidt nærmere paa.

Det er en Videreførelse af en bl. a. i Amerika og England tidligere kendt Metode
til Saaning af Urter, — om den har vundet videre Udbredelse er mig ikke bekendt;
men den bestod i, at man kunde købe Frøet indkapslet i smalle Strimler af et i Jorden

Tilvenstre afrettes Overfladen til „den færdigsaaede Græsplæne",
tilhejre dækkes den til efter „Saaningen".
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Saa smukt kommer Græsset op af „den færdigsaaede Græsplæne".

let opløseligt Materiale. I disse Strimler var Frøene indkapslede med den bestemte
Afstand, Planterne skulde have i Rækken, 2—3 Frø sammen efter Frøets Kvalitet,
og Strimlen blev da ganske simpelt rullet ud i Rillen, hvorved man havde sikret sig
den mest nøjagtige Pletsaaning. Nu er man altsaa gaaet videre i Princippet til Bred-
saaning, eller rettere sagt en Slags fin Radsaaning af Græsplæner, idet man fra Strim¬
len er gaaet over til at levere Frøet indkapslet i Ark, imellem to tynde Lag af en
eller anden let opløselig Plantesubstans. Arkene har en Bredde af 2 Fod og købes
saaledes pr. Kvadratfod. Frøene ligger i Rækker med ca. 1 cm Afstand, hvorved
Planterne altsaa kommer op i Rækker, som dog ikke er fremtrædende, og de ud¬
viskes meget hurtigt, naar Planterne udvikler sig.

Der er ingen Tvivl om, at man kan opnaa et meget smukt Resultat med denne
Metode; men Forudsætningen er rigtignok, at der gøres et meget omhyggeligt For¬
arbejde. Fordelene ved at benytte denne „færdigsaaede Græsplæne" er flere, som for¬
øvrigt falder lige i Øjnene.

Den overordentlig regelmæssige Saaning er allerede nævnt, og naar man ved,
hvor svært det er at faa en Plæne jævnt saaet, er denne Fordel let. at indse. Paa
samme Maade er det let at se, at Saadybden bliver ganske ens, hvorimod den ved
Nedhakning og Nedrivning kommer til at variere ret meget. Betydningen heraf vil
først rigtig ses, naar det oplyses, at naar Frøet dækkes med Vt Tomme Jord, vil
omkring 80 pCt. af Planterne gaa tabt. Ved den aim. benyttede Nedhakning og Ned¬
rivning vil meget Frø sikkert komme meget dybere i Jorden end V« Tomme, og meget ,

vil notorisk blive liggende ovenpaa, bl. a. som Fristelse for Fuglene som, naar de
først er kommet i Gang, ikke nøjes med det, der ligger ovenpaa, men maaske tager
Størsteparten af det, der ligger i den bedste Dybde.

Derfor bruger vi ogsaa alle altfor meget Frø, hvilket let kan konstateres, naar
man prøver at regne ud, hvor tæt Planterne vilde komme til at staa med de sæd¬
vanligt anvendte Frømængder, hvis der kom en Plante af hvert spiredygtigt Frø. Jeg
har da ogsaa Erfaring for, at en dygtig Mand kan opnaa et meget fint Resultat med
meget tyndere Saaning end almindeligt. Substansen, som Frøet er indkapslet i, giver
ogsaa de bedste Betingelser for Spiring, idet den er vandsugende og f. Eks. i en
tør Periode længst muligt bevarer en passende Fugtighed omkring Frøet, — Spiringen
kommer til at minde noget om den, man ser i Frøkontrollen, — Spirerne udvikler sig
i et tyndt, fugtigt Luftlag imellem de to Stoflag og er saaledes ikke udsat for at dø
i en Tørkeperiode; men de hæver med ret stor Kraft Lagene fra hinanden, indtil
Stoffet brister, naar Spirerne er blevet kraftige nok til at klare sig i Jorden. Jeg har
iagttaget dette under Spiringen af nogle Ark, Firmaet har sendt mig til Forsøg. Jeg
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Forskellige Maski¬
ner til Oplokring

af Græsplæner.

har endnu ikke faaet fortalt, hvordan den „færdigsaaede Plæne" bruges; men det er
maaske allerede gaaet op for Læserne. Det sker naturligvis saaledes, at man efter
en meget fin Planering af Arealet, Afrivning, Overbrusning og Tromling til passende
Fasthed lægger Arkene ud i en sammenhængende Flade, hvorefter de trædes til med
et Brædt af samme Størrelse som Arkene (2X3 Fod). Herefter drysses gennem en

Sigte fin Muldjord ud over Arkene i et passende tykt Lag, og overflødig Jord træk¬
kes af ved Hjælp af et Brædt med en fremadskridende, savende Bevægelse, som det
let vil forstaas af et af de ledsagende Billeder.

Tromling bliver der ikke I ale om efter „Saaningen". Arkene kan naturligvis klippes
til til at passe nøjagtigt langs Gangkanter omkring Bedé o. s. v. Ligeledes leveres

Forsøgsfelt,
hvoraf venstre

Del er ubehand¬

let, højre Del be¬
handlet med
svovlsur Amm.

og Jernvitriol
imod Ukrudt.
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Felter med Gødningsforsøg, bemærk især det i Forgrunden, som cr ugødet
og slemt fyldt med Mos.

cle selvfølgelig med forskellige Frøblandinger, hvis Indhold af de forskellige Frøarter
opgives,—og der anvendes kun 1. Klasses Frø.

Firmaet meddeler, at det forhandler med et dansk Frøfirma om at lancere Ny¬
heden i Danmark, saa der vil formentlig inden længe blive Anledning til at prøve
Metoden ogsaa her i Landet.

Den allerførste Betingelse for at faa en god Plæne er iøvrigt, at man faar den til
Forholdene bedst egnede Græsart, — eller flere; men Tendensen gaar saa afgjort i
Retning af at bruge en enkelt eller kun et Par Arter, hvilket Forsøgene derfor og-

Forsøgsfelt med
Chewings Svingel, den

venstre Side ugødet
siden 1929, den hejie
regelmæssigt godet.
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Udsnit af Græstørv, som viser
Rodudvikling i Huller, frembragte

med en Greb.

saa i det væsentlige baseres
paa. I Australien benyttes over¬
bovedet ikke Blandinger. Kra¬
vene, der maa stilles til en

god Plænegræsart, indskræn¬
ker naturligvis det Antal Ar¬
ter, der kan være Tale om,

meget betydeligt. Der er ikke
mange, der kan taale den hyp¬
pige Klipning, og paa den an¬
den Side ønsker man ikke en

for frodig Vækst, som betin¬
ger altfor hyppig Klipning og
giver stor Ulejlighed ved Fjer¬
nelse af det afklippede Græs.

Englænderne interesserer
sig aabenbart kun for de for¬
skellige Arter indenfor Slæg¬

terne Hvene (Agrostis) og Svingel (Festuca), medens vi her i Landet vel endnu fortrins¬
vis benytter forskellige Rapgræsarter (Poa) som Fingræsser og saa altfor meget Rajgræs
(Lolium), som Englænderne slet ikke bruger, undtagen i billige Blandinger, og sik¬
kert med Rette, da den ikke har nogen Værdi i fleraarige Plæner.

De i 1929 etablerede Forsøg viser, at man udmærket kan fremstille en god Plæne
af en enkelt Art, eller af to i Blanding, og det er forøvrigt ogsaa bekræftet i Praxis
herhjemme. Af de prøvede Arter vil man uden videre kassere de to her i Landet me¬

get anvendte Arter: Eng Rapgræs (Poa pratensis) og Aim. Rapgræs (Poa trivialis)
samt nogle Underarter af Rød Svingel (Festuca rubra) og en anden Svingel (Festuca
longifolia), idet de ikke, naar de saas alene, giver en tæt Plæne, medens en Underart
af Rød Svingel, Chewing's Svingel, Tysk Hvene og New Zealand Browntop (Agro¬
stis tenuis) giver en udmærket Plæne alene, naar de gødes godt. Rajgræs og Kam¬
græs taaler ikke den hyppige Klipning, som en Plæne skal have, men dør bort og giver
derved Plads for Ukrudt. Rajgræsblandinger giver sjældent en god permanent Plæne.

Forøvrigt varierer Græsarterne meget, saa det har meget at betyde, at man faar
de bedste Stammer, og det er helt andre, end dem man ønsker i Landbruget, hvor
det gælder om at faa store Afgrøder. Man bør derfor ikke blot bruge ekstra renset
Græsfrø til Plæner; men der maa findes særlige Stammer indenfor de benyttede Ar¬
ter, som fremavles til Plænebrug, og der er da ogsaa sat et Arbejde i Gang for at
finde de bedste Svingel- og Hvenearter paa Forsøgsstationen i Bingley.

At det benyttede Græsfrø er fri for Ukrudtsfrø, er overordentlig vigtigt, idet selv
en enkelt Promille af en af vore plagsomme Plæne-Ukrudtsarter kan komme til at
volde meget Besvær.

Man burde analogt hermed ogsaa altid sørge for kun at saa i ren Jord; men det
er naturligvis lettere sagt end gjort, for hvem har Taalmodighed til at brakke Plæne-
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Forsøg med Udryd¬
delse af Regnorme.
Tilvenstre er brugt
Kalksalpeter, tilhejre
svovlsur Ammoniak.

arealerne en Som¬
mer igennem? At
detvildebetalesig,
tvivler jeg imidler¬
tid ikke om.

Mr. Dawson ta¬

ler ikke meget om

Forarbejderne til
GræsplænensAn¬
læg, maaske fordi
det i England er
en Selvfølge, at
man gør det grun¬

digt; men jeg tror
nok, at man her
i Landet gennem-

gaaende slipper
altfor let over det;
jeg tror, det har den allerstørste Betydning, at Jorden er gennembearbejdet, saa Rød¬
derne har let ved at trænge i Dybden. De vil derved i alt Fald bedre kunne klare
Tørkeperioder.

Saa meget des mere gør Englænderne ud af Vedligeholdelsen, — ja, Mr. Dawson si¬
ger, at Plænen skal vies lige saa stor Opmærksomhed som Blomsterrabatterne om
ikke større.

Slaarting ved vi alle er nødvendig for at opnaa en smuk Plæne; men vi gør alli¬
gevel ikke nok ud af den. Det er ikke nok at slaa en Gang om Ugen, — det maa jo
forøvrigt rette sig efter Væksten; men Forsøgene viser, at hyppigere Slaaning giver '
det bedste Resultat, — undertiden 2—3 Gange om Ugen. Derved klippes jo hver Gang
kun Spidsen af Græsbladene, og der fjernes mindre Græsmængde ved 2-3 Klipnin¬
ger end ved een, — altsaa ogsaa mindre Næringsmængde, saa det ikke svækker
Græsset saa meget. Tromling følger naturligvis med Slaaningen, om ikke for an¬
det, saa for at trykke Regnormenes smaa Høje ned; men forøvrigt forsøger Englæn¬
derne helt at undgaa denne Gene ved at udrydde Regnormene i Plænerne og har
Forsøg i Gang hermed. Et Arbejde, man i de senere Aar er begyndt at interessere
sig meget for, er Oplokring af Plænen, som viser sig at have en meget gavnlig Ind¬
flydelse, og det er jo egentlig kun naturligt. Ved Slaaning og Tromling bliver Jor¬
den, især den svære, jo ofte meget fast og uigennemtrængelig for Vand og Luft, og
det gaar selvfølgelig ud over Røddernes Trivsel.

Man kan til Oplokringen, der udføres om Efteraaret, naar Jorden er godt fugtig,
benytte en almindelig Greb, som man systematisk gaar over Plænen med og træder
i Bund; men i England har man konstrueret flere forskellige Maskiner hertil, kaldet
Pricking eller Spiking machines, som nu benyttes meget, forøvrigt ogsaa i Tyskland
og andre Steder. I denne Forbindelse skal ogsaa nævnes et andet Arbejde, som til-
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sigter at holde Overfladen i god Stand, nemlig den saakaldte Top-dressing, som vi
sikkert benytter altfor lidt. Englænderne bruger hertil mest Sand, som udstrøs om
Efteraaret, inden Væksten er helt standset. Jeg har benyttet baade Sand, finrevet
Tørvejord, Kompostjord (ukrudtsfri!) og Slamgødning fra Kloakrenseanlæg med om¬
trent lige godt Resultat. Det sidste har vi, naar det har været klumpet, pulveriseret
med en gammel Motorplæneklipper. Denne Top-dressing er vel nok særlig gavnlig,
hvor der vandes meget, idet man her ser Græsplanternes Rodhalse staa nøgne og
renvaskede om Efteraaret. Det paaførte Materiale beskytter dem om Vinteren og sti¬
mulerer Nydannelsen af Rødder og Udløbere i Overfladen, hvorved Græsset bliver
tættere.

Bekæmpelse af Græsplænernes forskellige Fjender er ogsaa et vigtigt Spørgsmaal,
som Forsøgsstationen ofrer megen Opmærksomhed, og her er Ukrudtet vel nok vor
Fjende Nr. 1.

Ernæringstilstanden spiller her en stor Rolle,— jo bedre Forhold for Græssets Triv¬
sel, des daarligere for Ukrudtets. Kalkning fremmer Ukrudtets Vækst og Udbredelse,
hvorfor man kun bør give Græsplæner lidt Kalk, hvis de er blevet altfor sure. Det
viser sig gerne ved Mosdannelse; men ogsaa det bekæmpes og forebygges ved en
god Ernæringstilstand og ved den ovenfor nævnte Oplokring.

Man liar forsøgt at bekæmpe Ukrudtet med forskellige Kemikalier, som tildels til¬
lige virker som Gødning for Græsset, og med ret gode Resultater, saaledes f. .Eks.
en Blanding af 3 Dele svovlsur Ammoniak, 1 Del calcineret Jernvitriol og 20 Dele
Sand, hvoraf udstrøs ca. 120 gr. pr. m2 6 Gange om Aaret eller endnu oftere. Det
skal virke langsomt men sikkert mod de fleste Ukrudtsplanter, — er forøvrigt gammel¬
kendt herhjemme, men benyttes vist ikke meget.

Jernvitriol kan ogsaa bruges alene, naar det bruges ofte, og det giver ikke den
stærke Vækst af Græsset, som Blandingen med Svovlsur Ammoniak. Lugning kan
dog ikke helt undgaas, især for Ukrudt med kraftige Pælerødder, som Mælkebøtter.
Nu hører man ganske vist fra Amerika, at de kan slaas ihjel ved Sprøjtning med ren
Petroleum om Efteraaret, og det vil blive forsøgt ogsaa herhjemme.

Gennemrivning af Plænen er især af Betydning overfor krybende Ukrudt og er
mest effektiv, naar den udføres før Slaaningen. Derved fjernes mange Udløbere, og
andre vil blive rejst i Vejret, saa de bliver klippet af, naar Maskinen kommer efter.
Det samme sker med Blade, som mange Ukrudtsarter har for Skik at trykke ned
langs Jorden, saa de undgaar Maskinen. Man forstaar derfor let, at Rivning og paa¬
følgende Slaaning svækker Ukrudtet og giver Græsset bedre Chancer for at kvæle
det,— her er Faktorernes Orden altsaa ikke ligegyldig!

Af dyriske Fjender kender vi vel bedst Regnormene, som nok kan virke generende
ved de smaa Jordhøje, de efterlader sig paa Overfladen. Det har forøvrigt vist sig,
at jo tættere man klipper Græsset, des daarligere trives Ormene, og ligeledes bliver der
færre, naar det afklippede Græs fjernes, — de bliver simpelthen til en vis Grad arbejds¬
løse. Vil man yderligere bekæmpe dem, kan bruges forskellige Kemikalier, — f. Eks.
Udstrøning af Blyarsenatpulver, — eller hvorfor ikke Pudring?

Ja, som man ser, der er meget at gøre, hvis man vil have prima Græsplæner, og
vi vil sikkert frem i Tiden faa mange gode Raad fra Forsøgsstationen i Bingley.

De benyttede 6 Billeder er velvilligst stillet til Raadighed af Direktør Dawson.
Michael Gram.
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Have ved Arkitekt F. Galatius' eget Hus i Gentofte
Haven er anlagt i 1934-35 af Anlægsgartner E. M. Deichmann. Da Grunden ikke

er saa forfærdelig stor, og af Hensyn til Udsigten til Sundet, som kan ses fra de

øverste Rum, er Huset bygget i Højden. Det er godt placeret paa Grunden og ligger
ved meget fredelige og kun lidt befærdede Veje, af hvilke Rosavej ender blindt een

Grund forbi Galatius' Ejendom, saa det lave, beplantede Stengærde, som begrænser
Haven mod Øst og Syd, yder tilstrækkelig Dækning mod Vejen. Det dobbeltsidige
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Arkitekt nUofiw

Stengærde, som er udført af ret smaa Sten med enkelte store Bindere, er nydeligt
opsat og virker, nu Beplantningen er vokset til, meget smukt. Mod Vest og Nord
er Haven lukket med beplantede Raftehegn, ca. l80 cm høje, som mod Syd ender
i en tremmeoverdækket Siddeplads ved Blomsterhaven i det sydvestlige Hjørne. Arki¬
tekten har her opsat et meget smukt fast Egeplankebord med Bænk.

Terrassen er lun og solrig, skærmet af Mur mod Vest, og Plantningen paa Skraa-
ningen mod Syd ved Trapperne dækker godt uden at tage for meget af Lyset fra
Terrassen.

Den brede fliselagte Repos mellem Trapperne til Terrassen er indskudt for at
tage noget af Højden af Skraaningen, som Arkitekten ønskede for Beplantningens
Skyld. Resultatet er her blevet godt i Modsætning til alle de slemme Eksempler, der
ses af den Slags, som Regel stenspækkede Lerbunker, der udligner Højdeforskellen
mellem Hus og Have, beplantede med div. kulørte „Pudeplanter".

Børnene har faaet hver sit lille Jordstykke, som de selv regerer med, og Sand¬
kassen paa den lille Fliseplads kan let omdannes til Vandbassin, naar Børnene engang
er vokset fra Sandet.

I Havens nordvestlige Del, som mod Nord er lukket med Mur, er plantet Rhodo¬
dendron og stedsegrønne Planter og midt for Laagen div. Erica, Juniperus og lign.

Laagen er med Tremmer, saa man faar et lille smukt Kik, naar man gaar forbi
til og fra Huset.

Indkørselen er brolagt med gi. Bordursten som Køre- og Gangspor og ligger
ganske aaben mod Vejen med en Smule Buskplantning og enkelte Træer mod Nord.

Aksel Andersen.
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Stauder og Skyggesiddeplads i Arkitekt Calatius' Have.

Malerisk virker Hegnet, som ingen anden end Arkitekt Galatius selv passer.
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ladkørsel, befæstet med gamle Sokkelsten, Trappesten og Hrosten fra gamle Amagerga'arde.

Terrassen foran Huset, mod Øst og Øresund.
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Salix caprea.

„Gæslinger"
Det er vinter endnu. Lidt tålmodighed skal der til, men snart kommer den dag

hvor vi kan sige med digteren:
Nu drager Gærdets Graapil
Selvknopperne paa Række,
og Haslen hænger Guldpynt
ud over Hegn og Hække.

Og så er det forår, for hassel- og pilerakler er det allerførste sikre tegn. Hassel¬
raklerne sidder så godt som færdigdannede vinteren over men små og hårde. Hen-
imod foråret vokser de det sidste stykke, og den første dag solen rigtig bager, bøjer
skællene sig tilbage så de gule støvknapper bliver synlige, og når vinden rasler med
de nøgne grene, drysser guldstøvet ud og føres fra busk til busk og hen over de
små rubinrøde støvfang, der sidder på runde knopper og ligner blomsten på en dimi¬
nutiv kuglekaktus.

Det er altså vinden der er postillon d'amour indenfor hasselfolket, og da vinden
sløser slemt med støvet skal der meget til, så meget at man skal betænke sig på at
tage blomstrende hasselgrene ind i sin stue.

Hos pilene er det derimod bierne der bringer den nødvendige forbindelse tilveje
mellem parterne, og da de bedre forstår at økonomisere, behøver pileraklerne ikke
at bringe nær så meget støv til udvikling, og det der er, sidder heller ikke slet så løst.

Der er også en anden forskel mellem pil og hassel. Hos den sidste vokser han-
og hunblomster på samme busk, medens pilene enten bærer det ene eller det andet
køns blomster. Da nu pile så let lader sig formere ved stiklinger, kan man ved altid
at tage grene fra hanplanter være sikker på at få „gæslinger" på alle sine buske.
Af flere pilearter findes overhovedet kun hanplanter her i landet, af andre hoved-
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sagelige hunplanter. Det er nu langtfra alle pilearter, der bærer smukke gæslinger,
og heller ikke alle der bringer dem frem så tidligt at de har synderlig værdi for haven.
For det er jo ikke anderledes, end at den dag haven står fuld af tulipaner og pinse¬
liljer er der ikke ret mange som har interesse for gæslinger, og navnlig da ikke, når
de næsten er skjult af bladene.

Og sådan har det sig med de fleste højtvoksende pilearter, de egentlige piletræer,
sådan som hvidpilen der vokser på forholdsvis tør bund og dens forskellige varieteter
med gule og orangefarvede kviste. På anden måde er disse sidste alligevel forårs¬
bebudere, idet kvistenes bark sidst på vinteren bliver blank og spændt af safterne
der stiger, gyldengult mod den lyseblå forårshimmel. Raklerne kommer derimod først
frem sammen med bladene, og så er vi allerede inde i Maj måned og så temmelig
blaserede.

Nej det er gennemgående laverevoksende, mere buskagtige arter der bærer gæslinger.
Først vil det være rimeligt at nævne Gråpilen, Salix cinerea, den digteren lod

drage sølvknopperne på række. Det er en af de danske arter der kun bliver en stor
busk. Den er kendelig på sine temmelig brede, rynkede og hårede blade og sine
knudrede, gråfiltede grene. Den vokser særlig i moser og hegn, og dens hanrakler
sidder jævnt fordelt ud ad kvisten som små silkegrå mus eller gæslinger.

Selje-Pilen eller Skovpil, Salix caprea vokser noget højere og adskiller sig fra den
foregående ved sine glatte, mørkebrune grene og knopper, og endnu bredere men
glatte blade. Den vokser fortrinsvis på fugtig, gærne moseagtig bund, men også i
almindelig god havejord. Billedet viser „gæslinger" hvor støvdragerne er ved at vokse
frem med deres gule knapper. Den blomstrer midt i April.

Femhannet pil, Salix pentandra er også vildtvoksende i Danmark. En stor busk
eller et lille træ med spidst ægformede, glinsende glatte blade og smukke gyldent
gule hanrakler, der dog først fremkommer sidst i Maj.

S. Schmithiana er en bastard mellem Gråpil og Båndpil. Vokser ret højt og har
smukke hanrakler, men hunplanten er mest almindelig her hjemme, så det gælder
om at se sig for. Den blomstrer tidligt.

S. irrorata er en høj busk med lange, friskgrønne blade og smukt blåduggede
grene. Den stammer fra N. Amerika og blomstrer smukt før bladene.

Gæslingepil egner sig vel nok ikke særlig for mindre haver, men hvor der er
mere plads og navnlig ved et større eller mindre vand vil det være morsomt at have
i det mindste en af disse pilebuske, om ikke for andet så for at kunne skære grene
til drivning sammen med grene af Forsythia, Peberbusk, Corylopsis, Cornus mas,
Hamamelis og andre af dem der står på spring og venter på det øjeblik, da vinteren
for sidste gang slipper sit hårde tag, og lader foråret råde. E. E.-J.

Beskæring af Træer og Buske
Vinteren er efter Traditionen Beskæringens Tid; men man skal nu ikke altid rette

sig efter Traditionen, — der findes jo nemlig ogsaa daarlige Traditioner.
En kendt Frugtavler sagde engang til en Kollega: „Du maatte hellere tage Ferie

og rejse til Syden, det vilde betale sig bedre end al Din Beskæring", — og det kan
der være noget om, hvis man beskærer kritikløst, — blot ifølge Traditionen og fordi
man har god Tid paa denne Aarstid. Man kan gøre mere Fortræd end Gavn ved

18



En Spiræabusk, som ved passende Udtyn¬
ding er holdt i en smuk og naturlig Form,
og der er mange gode, unge Kviste, som

giver et rigt Blomsterflor.

at beskære, især hvis man gør det, som det en Tid var Mode, og som man saa-
mænd kan se det endnu, — skærer alle Buske og Busketter jævnt ned, saa de danner
„pæne" regelmæssige Overflader. Det ser forfærdeligt ud, det er ganske imod Naturen,
og man faar ikke den Glæde af sine Buske, som er Meningen med dem, nemlig Blom¬
ster og Frugter, — eller lad mig hellere sige et smukt og naturligt Forhold mellem
Vækst og Blomstring.

Den Beskæringsmaade havde kun een Fordel, den var let at udføre, krævede
ingen Sagkundskab. Skal man derimod beskære rigtigt, saa man faar Glæde af det,
kræver det ikke saa lidt Kendskab, — til de enkelte Arters og Individers Ejendom¬
meligheder, som der maa tages Hensyn til, — ellers maa man saamænd hellere lade
være at beskære.

Skulde man maaske i alle Tilfælde helst det? Nej, dog ikke. Jeg vil gerne gaa
med til saa lidt som muligt; men Haverne er nu engang ikke helt Natur, de fleste
af vore Træer og Buske er heller ikke mere naturlige, de er forædlede ved Menne¬
skers Indgreb, fordi vi kræver mere af dem, større Blomsterfylde, mere Farvepragt,
— alting mere koncentreret, og derfor kræves der ogsaa Pasning og Pleje, — ikke blot
Beskæring, som vi i denne lille Redegørelse vil holde os til, men ogsaa Ernæring,
Jordbehandling o. s. v.

Som ovenfor antydet er der Forskel paa den Beskæring, som er hensigtsmæssig
for de enkelte Arter,— ja, der er ikke blot Forskel paa Beskæringsgraden, men ogsaa

paa Arten af Beskæringen og paa Tidspunktet, — vi maa benytte baade Vinter- og
Sommerbeskæring.

Det, der bestemmer Beskæringens Art, er Træers og Buskes Maade at vokse og
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„Anlægsgartneren" har huseret. Tilvenstre har han faaet en Hæk i to Etager ud af det, tilhøjre
nogle forfærdelige Kiskoste. Blomster kommer der faa af paa disse „Hlomsterbuske".

at blomstre paa, og vi vil clerfor dele dem i Grupper herefter og underkaste dem
en gruppevis Behandling.

Først vil jeg nævne den store Gruppe, som ikke kræver nogen egentlig Beskæ¬
ring, — dein bliver vi jo nemmest færdige med. Hertil hører alle de Træer og Buske,
hos hvilke det særlig er en smuk og karakteristisk Vækst, der er det tillokkende, og
det gælder først og fremmest de fleste egentlige Træer. Som karakteristiske Eksempler
skal bare nævnes Birk, Bøg, Eg, Lind o. s. v., — ikke fordi de ikke kan taale Beskæ¬
ring, for det kan de udmærket, — de fleste endda i den Grad, at de kan benyttes til
Hæk; men hellere end at holde saadanne Træer under Saksen vilde jeg foretrække,
hvor det kan lade sig gøre, at plante Træer af en til Stedet passende Størrelse.

Af Buske eller Smaatræer, som hører til denne Gruppe, vil jeg nævne som typiske
Eksempler alle de nu saa moderne Cotoneaster og Berberis, dernæst Guldregn og
andre ærteblomstrede, Cornus (som ikke godt taaler Beskæring) Ribes, Cratægus,
Malus, Cerasus og Syrener. De vil som Regel alle miste i Skønhed ved Beskæring,
naar lige undtages Fjernelse af en enkelt Gren, som kan have faaet en uheldig Stil¬
ling, altsaa en meget skaansom Udtynding, som i Principet er noget helt andet ^nd
Beskæring.

For at gøre dette helt klart, — ved Beskæring forstaar jeg Indstudsning, Indkort-
ning af Skud og Grene, modsat Udtynding, hvorved de Skud og Grene, som skæres,
fjernes helst helt ved Grunden, saaledes at man ikke forandrer Træets eller Buskens
Form og Struktur og faktisk kun vil kunne konstatere, at der er sket noget ved de
frembragte Saar,— og dem kan man jo endda male.

Virkningen er ogsaa væsensforskellig, idet der ved Udtyndingen kun skaffes bedre
Vækst- og Blomstringsvilkaar for det, der bliver tilbage, — en Foryngelse og Styrkelse
over det hele, medens der efter Tilbageskæringen fremkommer ny Vækst netop der,
hvor man har skaaret, — efter stærk Tilbageskæring det, man populært kalder Ris-
koste, og som i de allerfleste Tilfælde ikke er ønskelige.

Foruden at kende de paagældende Arters Evne til at taale mere eller mindre
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Et afskrækkende Eksempel: Et gammelt
Syrenbusket, som er blevet forynget ved
Nedskæring. Denne brutale Fremgangs-
maade kunde have været undgaaet, hvis
Buskene i Tide havde været passede med
Udtynding.

Beskæring inaa man da lære at beregne, hvordan Beskæringen virker, paa de for¬
skellige Arter og paa de forskellige Tidspunkter, der kan være Tale om, og m,an
maa naturligvis først og fremmest være klar over Formaalet med Beskæringen i det
enkelte Tilfælde, for vi skærer jo ikke blot for vor Fornøjelse!

Man maa altsaa have Kendskab til de enkelte Træer og Buske, deres Maade at
vokse paa og navnlig deres Maade at blomstre paa, og paa dette Punkt kan vi hen¬
sigtsmæssigt atter dele disse i to Hovedgrupper:

1. Dem, der blomstrer tidligt paa Aaret fra Blomsterknopper, som er færdigt an¬
lagte allerede fra Efteraaret forud og

2. dem, der blomstrer noget senere hen paa Foraaret eller Sommeren paa nye
Skud. Mellem disse to Grupper findes dog en jævn Overgang, idet nogle maa siges
at befinde sig lige paa Grænsen, andre blomstrer paa begge Maader.

For den første Gruppes Vedkommende turde det være indlysende, at man ved
Vinterbeskæring ikke kan undgaa at skære Blomsterknopper bort, og at man derfor
bør betænke sig to Gange, inden man gaar i Gang. For disse Buskes Vedkommende
bør den egentlige Beskæring, hvis de da skal beskæres, henlægges til lige efter Blom¬
stringen, det Tidspunkt, da ny Vækst begynder, og de Skud altsaa dannes, paa hvilke
næste Aars Flor fremkommer.

Et typisk Eksempel i denne Gruppe er Forsythiaen, et andet Amygdalus (Pryd¬
fersken, Mandel), ligeledes Prunus, Cerasus (Prydkirsebærrene), som ganske vist ogsaa
gerne blomstrer paa ældre Træ („Sporer"). Syrenernes Blomsterknopper sidder i
Spidsen at Kvistene, som altsaa ikke maa indkortes.

Som Kontraster til disse skal af den anden Gruppe nævnes som typiske Eks-
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Ogsaa Vejtræerne er kønnest, naar de ikke beskæres, - som paa Billedet tilhøjre; men Publikums
berettigede Krav paa Lys og Luft maa der ogsaa tages Hensyn til, derfor ser

mange Træer i Gaderne ud som paa Billedet tilvenstre.

empler: Buddleya, Hydrangea, Rubus, Sambucus canadensis, Tamarix, Sorbaria, som

egner sig storartet for dem, der absolut vil beskære, for de ikke blot taaler at skæres
stærkt ind; men de giver meget større, omend færre Blomsterstande efter kraftig
Beskæring og giver derved et Indtryk af Frodigbed, som er af Værdi. Det skal ,dog
ikke forstaas saaledes, at disse Arter absolut skal beskæres stærkt, — hvis man vil
foretrække at lade Buskene udvikle sig i deres naturlige Ynde, er der ikke noget i
Vejen for det.

Imellem disse to Yderpunkter har vi saa alle de andre,— db mange „almindelige"
Prydbuske: Deutzta, Exochorda, Lonicera, Philadelphia, Pyrus (Prydæbler), Rosa
(Busketroser), Spiræa, Viburnum, Weigelia o. s. v., som yder deres bedste, naar de
underkastes en Behandling, der er en efter den enkelte Art eller det enkelte Individ
afpasset Kombination af Beskæring og Udtynding. Deres bedste Blomster kommer i
Spidsen af korte Skud fra Knopper paa kraftige, etaarige Kviste. Det gælder derfor
oin at holde Buskene vel forsynede med saadanne, uden at de kommer til at se ud
som Riskoste, og det sker bedst og naturligst ved at holde dem i god Ernærings¬
tilstand, og holde dem passende udtyndede ved stadig at fjerne det ældste og sva¬

geste Træ inde i Buskene, hvorved man sikrer sig en god Nyvækst af kraftige Skud,
som vokser op i Skjul af de blomstrende. Det er da disse sidste, som giver Busken
sit Præg, og de kan saa fjernes i den Grad, det skønnes ønskeligt af Hensyn til
de nye Skuds Trivsel, enten lige efter Blomstringen, da de ofte er til meget ringe
Pryd, eller den paafølgende Vinter.

Selvom jeg ikke tror, man gennem ovenstaaende kan lære at beskære, haaber
jeg, at de virkelig interesserede, ved at betragte de ledsagende Billeder og endnu
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bedre ved at studere Buskene in natura, vil kunne fatte Meningen, og, 0111 de ikke
allerede har lært det, vil lære at beskære deres Buske hver efter deres særlige Behov,
— individuelt. Michael Gram.

En værdifuld blomsterbusk
En busk der plantes altfor sjældent skønt den ejer flere gode egenskaber end de

fleste er Ligustrum obtusifolium Regelianum.
A. O. skriver oru den i Nordisk ill. havebrugsleksikon „Den gror lavt og bredt,

har lange, vandret udstrakte grene med smukt rækkeordnede blade og med tætsid¬
dende rækkeordnede blomstertoppe i så overvældende mængde at den er en af vore
mest rigtblomstrende og smukke blomsterbuske". Når hertil føjes at den om efter¬
året bærer små sorte frugter der hver for sig ligner et lille sort pebberkorn, men
samlede i ligeså store og ligeså smukt rækkestillede toppe som busken har båret
blomster, frembringer den en skønhed af ejendommelig art også som afskåren f. eks.
sammen med hvide snebær.

Billedet viser et krat af denne busk, jeg for en del år siden plantede langs syd¬
siden af et lille vand foran en række birke, en plads som kun de allerfærreste buske
vilde kunne trives på, men se hvor smukt de vokser og føjer sig ind under birke¬
kronerne. Stedet er ude i Hundige på sandet jord, men endnu smukkere har jeg dog
set dem i en have i Vallerød hvor også sneklokketræ Halesia tetraptera og Exo-
chorda trives, blomstrer og sætter frugt som vistnok få steder herhjemme. Mon ikke

Ligustrum obtusifolium
Regelianum.
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forklaringen er at den ligesom de to nævnte finder sig bedst tilrette i kalkfattig for¬
holdsvis let jord.

Det vilde være rart engang at få udfort rationelle forsøg med dette syre- og
kalkspergsmål for træers og buskes vedkommende. E. E.-J.

Cotoneaster horizontalis

Boganmeldelse
Dansk Lathyrus- og Rosenselskabs Aarsberetning 1938, som er tilsendt Red., er et overordentlig

nydeligt lille 32-sidet Hefte, som paa første Side bringer et meget smukt Portræt af Selskabets Æres¬
medlem, Hendes kgl. Højhed Kronprinsesse Ingrid. Desuden indeholder Heftet Beretning om Sel¬
skabets to Udstillinger i 1938, Rosendyrkningens A. B. C. af Eig. Kiær, - med en meget tiltrængt Illu¬
stration af Plantning af Roser, Udstillingslathyrus af Ingeniør O. Sønderhousen, Lathyrus i henved 60
Aar af Frøhandler H. Hansen, Roser i England og Irland'i Sommeren 1938 af Svend Poulsen, Hvorledes
jeg bekæmper Meldug af Formand A. Kjærsgaard, Rosernes Plads i den moderne Have af Troels Erstad,
Nye og nyere Lathyrusarler af Torsten Hansen, samt nogle Foreningsmeddelelser.

Paa den nyligt afholdte Generalforsamling blev det vedtaget at arrangere Rosenudstillingen i Aar
i Det kgl. danske Haveselskabs Have fra 29. Juni til 2. Juli og Lathyrusudstillingen i Helsingør den
15- og 16. Juli. Interesserede maa snart begynde Forberedelserne, hvis de vil opnaa konkurrence¬
dygtige Blomster. t tø Qt

Når undtages de få selvklatrende slyngplanter, Vedbendarterne, Rådhusvinen,
Partenocissus tricuspidata (tidligere Ampelopsis Veitchi) og P. quinquefolia må andre
arter der anvendes til beklædning af mure, fæstes til espalier, tråde eller søm for at
holde sig fladt til muren.

En enkelt undtagelse danner dog Cotoneaster horizontalis, der på een gang er så
slivgrenet at den kan bære sig

Grene af Cotoneaster horizontalis
foran mur.
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Brønshøj Kirkemose som offentlig Park
Det er sikkert ikke tilfældigt, at netop Brønshøj-Utterslevkvarteret i København

er vokset usædvanlig stærkt i de senere Aar, idet netop denne Bydel har særlig
gode naturlige Betingelser for Skabelsen af saadanne Naturparkarealer, som er af
saa stor rekreativ Betydning for en Storbys Befolkning. Københavns Kommune har
da ogsaa i en Aarrække haft Opmærksomheden henvendt paa, at de store Arealer
Utterslev Mose, Brønshøj Kirkemose og Brønshøjholms Jorder maatte reserveres til

dette Formaal. Et kommunalt Udvalg, som havde Sagen til Behandling, afgav i 1931
en Betænkning angaaende den fremtidige Anvendelse af disse Arealer, og de Ret¬
ningslinier, som blev angivet i denne Betænkning, er siden blevet fulgt.

Medens Utterslev Mose har tilhørt Københavns Kommune i umindelig Tid som
et Led i Byens Vandvæsen, saa er det kun faa Aar siden, at Brønshøj Kirkemose
blev sikret til Parkanlæg. Størstedelen var indtil da i privat Eje; men efter at Be¬
byggelsen var begyndt at indkredse den landlige Idyl, som Kirkemosen i mange Aar
havde været, og en af Mosens Ejere havde paabegyndt en delvis Opfyldning langs
Hovedvangen for at frembringe Byggegrunde, gjorde Københavns Kommune i 1933
Skridt til Erhvervelse af Kirkemosen. Det meste af Arealet ejedes af et Isværk, som

Parti fra Brønshøj Kirkemose. Gangstien fører ind imellem nogle af de gamle Træer,
som blev bevaret i den sydlige Del af Anlæget.
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foretog Isning i Mosen. Isværkets Areal købtes i November 1933 af Kommunen, og
efterhaanden erhvervedes hele Arealet —ialt ca. 5 ha. Dette Køb tiltraadtes af Borger¬
repræsentationen t. Februar 1934> og i November samme Aar overtoges Arealet af
Stadsingeniørens Direktorat, som skulde foretage det videre fornødne ved Anlæg
og Administration af den fremtidige Park.

Uden for selve Kirkemosen, men i Tilslutning til denne, er anlagt en permanent
Havekoloni med Randplantning, og denne Koloni indgaar saaledes som et Led i Parken.

Efter at Stadsingeniørens Direktorat havde overtaget Kirkemosen, henlaa den i 3
Aar, uden at væsentlige Ændringer fandt Sted udover, at nogle skæmmende Skure
blev nedrevet efter Overtagelsen; men efter Fremkomsten af Lov af 1. Maj 1937 om
Beskæftigelse af arbejdsløse blev den endelige Udformning til offentlig Park iværksat
som Nødhjælpsarbejde, idet en Stab af arbejdsløse var beskæftiget i Tiden fra 11.
November 1937 til 31- Maj 193& under Ledelse af en Gartnerformand.

Parkarealet er 549 ha stort, deraf udgør det istandsatte Areal Syd og Øst for
Søen 2,13 ha, Resten er Vandareal. Terrænet henlaa ved Arbejdets Paabegyndelse
i en højst utiltalende Stand efter den uregelmæssige Opfyldning og Henkastning af
en hel Del Affald. I Vintertiden foretoges et befydeligt Reguleringsarbejde, idet der
flyttedes ca. 85OO m3 Fyld og ca. 2000 ms Muldjord. Søbredden langs det istand¬
satte Areal blev reguleret, og Faskiner anbragtes langs en Del af Kanten, medens
Sivbevoksningen, hvor det var muligt, blev bevaret. En ca. 500 m lang Gangsti blev
anlagt gennem Parken, saaledes at den forbinder Brønshøjholms Allés Forlængelse
med Hovedvangen ved Mosebakken. Endvidere blev lagt ca. 400 lb. m Drænledning
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Et andet Billede fra Brenshoj lvirkemose.
Bemærk den naturlige Siv- og Pilebevoksning ved Søbredden. Gangstien er anlagt

langs med Villahaverne i Baggrunden.

med Samleledninger til Søen. En Del af den gamle Beplantning — nogle fritstaaende
Træer mod Syd og Pilebevoksning ved Søbredden — ryddedes, medens den Del, som
var at Værdi for det fremtidige Parkanlæg, blev bevaret, ligesom der plantedes en
Del nye Træer og Buske i spredte Grupper. Der anvendtes følgende Arter: Ask,
Eg, Graapoppel, Rødel og Pil. løvrigt udlagdes hele Arealet med Græs.

Et Bindingsværkshus, som havde ligget Øst for Søen fra den Tid, da Arealet
var i Isværkets Besiddelse, blev nu flyttet til en mindre synlig Plads Syd for Søen
og indrettet som Folke- og Redskabshus.

Der opstilledes en Del Bænke i Parken.
Hele Arbejdet med Anlæg af Park i Brønshøj Kirkemose har kostet 82.4OO Kx.
Det Arbejde, som her er paabegyndt, er det Hensigten at fortsætte i de kom¬

mende Aar i Utterslev Mose og paa Brønshøjholms Jorder, saaledes at der i Løbet
af faa Aar i selve Storbyen vil være skabt et samlet Parkomraade paa ca. 200 ha
— en Naturpark, som er enestaaende baade paa Grund af sin Størrelse, sin Skønhed
og sit rige Fugleliv. , Helge Degnbol.
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Plantemurstenen og dens Anvendelse

.

FluI

Ser man paa Haven af i Dag, vil man hurtigt opdage, at den bærer Spor af Tiden
og de Materialer, den moderne Teknik har givet os i Hænde, og af disse er Betonen
vel nok det billigste og mest dagligdags. — Men i Modsætning til Bygningsindustrien,
der først skulde igennem en smagløs Overdrivelse af Betonens Anvendelse, har vore
Havearkitekter anvendt Beton med mere nænsom Haand.

Et af de smukkeste Omraader for Betonen er de nu i udstrakt Grad anvendte
Plantemure, der indgaar som harmonisk Led i Havens Opbygning i Form af Støtte¬
mure, Terrasser eller Trapper. Det er dog en Forudsætning, at saadanne Mure bliver
opbyggede rigtigt og omhyggeligt, for at Haveejeren gennem Aarene kan faa den
rette Fornøjelse af dem. Jeg skal derfor i nedenstaaende prøve at fortælle lidt om

Bygning af Plantemure. — Plantemursten er den faglige Betegnelse. Den fremstilles i
3 Hovedtyper, som det fremgaar af Tegningerne 1, II og III, Tallene angiver Størrelse

1 cm. De tre Størrelser fremstilles saa igen i tre forskellige
Tykkelser: nemlig 13 cm, 11 cm og Q cm.

De forskellige Længder paa Plantemurstenen giver Mulig¬
hed for en passende Fugeforskydning af de lodrette Fuger,
medens Variationerne i Tykkelse er til for at kunne opnaa
en passende Vægtfordeling af Materialet.

Ved Opbygning af en Plantemur skal man først og frem¬
mest sørge for, at Bunden er bæredygtig, der skal være et

• Slaggeunderlag paa ca. 25-30 cm, som stødes meget omhyg¬
geligt. Det første Skifte lægges halvt over Jord og halvt under.
Allerede ved det første Skifte maa man tage Hensyn til den
Hældning, „Anlæg", enhver tørt opbygget Mur nødvendigvis
maa have. Anlæget for en Plantemur skal være ca. 1 paa 10.

Til de nederste Skifter anvendes de tykkeste Plantemur¬
sten, opefter lader man Tykkelsen aftage, man opnaar herved
en for Øjet rolig Vægtfordeling. De vandrette Fuger vil være
gennemgaaende, medens de lodrette Fuger ikke maa være gen-
nemgaaende. For hvert Skifte man lægger, skal Jorden stødes
omhyggeligt, kun ikke i det Mellemrum, der fremkommer hvor
2 Plantemursten i samme Skifte støder sammen, her anvendes
god, godningskraftig Kompostjord, for at give de indplantede
Murplanter saa gode Vækstbetingelser som muligt.

Som Afdækningssten for Muren anvendes den i Fig. IV viste.
Opbygning af Hjørner er jo altid det vanskeligste at komme

om ved, men hertil findes en speciel Type Hjørnesten, Fig. V,
hvor Hjørnet har det rigtige Smig.

For at opnaa at bryde Overgangen fra det ene Skifte til
det andet, forskyder man gerne det ene Skifte 3—5 mm f°r
det andet. Herved opnaar man ogsaa, at Regnvand, der siver
ned ad Muren, bedre kan opfanges, ligesom der med Tiden
vil fremkomme Mosdannelse, langs de vandrette Fuger. For
yderligere at give Plantemuren Patina, kan man overstænke
den med en Jernvitriolopløsning, der vil give et brunligt flam¬
met Skær. Victor Hansen, Anlægsgartner.

FiqU-

fi9nr

TroppKten

Ft j tf

Hjørnesten: 25 "50 cm
v~

Fi<j V.
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Netop færdigbygget Støttemur af Plantemursten.

Figentræet paa Friland (Ficus Carica)
At Figentræet hører hjemme i Lilleasien tør være almindeligt bekendt, vi kender

jo alle de lækre Smymafigen; — men at vi ogsaa her i Landet kan dyrke Figen i det
Fri er kun kendt og praktiseret af et Faatal.

I sin Hjemstavn og i de sydligere Lande er Figentræet pn yderst frugtbar Plante,
idet Fignerne fremkommer i Bladhjørnerne paa Aarsskudene, efterhaanden som disse
vokser. Derfor modner Frugterne ikke nogenlunde samtidigt som hos andre Frugt¬
træer og Frugtbuske, men efterhaanden, saa der kan være modne Frugter det meste
af Sommeren. Hos os maa vi sætte vort Haab til de tidligste Sorter, — den Dalma-
tiske er en af de tidligste, — og til at de sidstudviklede Smaafrugter, „Vinterfrugterne",
kan overvintres, uden at der ødelægges for mange. „Sommerfrugterne", d. v. s. de
Frugter, som fremkommer i Forsommeren, naar overhovedet sjældent at modnes paa
friland hos os, men nok i en lun Espalierkrog; —man kan derfor forstaa, at der øde¬
lægges en Mængde Frugter her i Norden, og dog kan vi under gunstige Forhold
vente en god Høst af „Vinterfrugterne".

Voksepladsen maa være lun, solaaben og. saa varm som muligt, enten ved en syd¬
vendt Mur eller i et sydvendt Hjørne, en Vinkel mellem to sammenbyggede Huse.
Jorden bør være kraftig og kalkholdig.

Man kan espaliere Figentræet op ad en Mur; — men Aarsskudene bør da ind¬
studses i ca. 35 cm Længde, hvilket formindsker Frugtudbyttet. t)et bedste er at plante
et Træ i et Hjørne ca. 60 cm fra Muren, og lade det vokse uden nogen Opbinding.
Beskæringen bestaar i at bortfjerne tynde, gejle Skud og i nogen Udtynding samt
i at. fjerne Rodskudene. Naar saadant et Træ vokser til, er det meget smukt, de
store, lappede, mørkegrønne Blade strutter af Velvære, det er nemlig yderst sjældent,
at de bliver angrebet af Svampe eller Insekter.
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Paa Bornholm trives Figen¬
træerne særlig godt, - det
her afbildede er det ældste

paa Øen og findes paa
Gaden i Gudhjem.

Om Efteraaret, naar Frost kan ventes, bør det espalierede Træ skæres løst, Gre¬
nene sammenbindes og bindes ind til Muren ca. 1 in fra Jorden, de dækkes med
Granris, og skulde det blive meget koldt, kan det yderligere dækkes med Halm,
ligesom Jorden dækkes med et Lag halmet Gødning, Løv eller Tang. Det fritstaa-
ende Træ kan bindes sammen og omvikles med en Halmmaatte; — det gælder som

sagt om at bevare de smaa Vinterfrugter, saa de i det følgende Foraar kan udvikles
og modnes; — derfor skal man være yderst varsom, og om yderligere Dækning paa¬
kræves, da maa denne endelig fjernes, saa snart det bliver mildere.

Den værste Fjende, Figentræet er udsat for, er Musene, — om Vinteren vil de
gerne gnave Barken af Grenene, derfor bør man inden Dækningen pensle disse (ikke
Frugtgrenene) med en Karbolineumsvædske, sætte Fælder, eventuelt Gift og endelig
sørge for, at Jorddækningen ikke ligger umiddelbart op til Stammen. Om man har
en lys Kælder eller et lignende Sted, kan man opgrave de unge Træer, uden at de
lider særligt derved, og indslaa dem der i Vintertiden.

Om Foraaret, naar Frosten er forbi, afdækkes Træerne og de espalierede tilbindes.
Naar Frugterne er begyndt at vokse, gives gentagen Vanding med flydende Gødning
eller Kunstgødning, og først i Juli indtræder Modningen af de første Frugter. Frug¬
terne bør ikke afplukkes, før de er fuldmodne og bør nydes snarest. Friske Figen kan
slet ikke sammenlignes med de tørrede, som vi køber; — de er saa vidt forskellige, at
der endog er Mennesker, der ikke kan lide dem, medens de for andre er en stor
Delikatesse. — Jeg kan kun sige: forsøg, og lad os haabe paa solvarme Somre.

Carl V. Lange.
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En haveplan
Grunden er beliggende i Aarhus sydlige villakvarter. Huset skal stå færdigt til

indflytning i foråret, og haven er nu under udførelse. — Som det vil ses af planen,
ligger forhaven frit, medens baghaven afgrænses af et højt granraftehegn.

I forhaven sås kun græs og plantes enkelte skov- og bjærgfyr. Til gangføring
anvendes gamle brosten, et mere levende materiale end de almindelige cementfliser,
og alligevel ikke for haveidyllisk til en indgang fra en asfalteret vej. Da nabogrun¬
dene ikke er bebyggede, vil man forsøge at blive fri tor hegn mellem grundene i
forhaven, så græsbæltet kommer til at strække sig fra hus til hus.

Baghaven skulde give fornemmelse af så stort et rum som muligt, og alligevel
indeholde de elementer, som almindeligvis forlanges af en have.

Langs raftehegnets vestside plantes clematis, slyngroser og caprifolier, langs syd-
og østsiden udelukkende japansk humle. Her skal de foranstående buske og stauder
give de vekslende farver.

Nyttehaven stilles der ingen store fordringer til. Der skal kun være nogle frugt¬
buske og enkelte urter, — derfor den efter en gartners mening lidt soltattige plads.

På terrassens sider er der græsskråning. Terrassen, siddepladsen og gangen imel¬
lem udføres af bornholmske sandsten. Græsset afgrænses af klinker på højkant.

På plænen enkelte frugttræer og felter med roser. Ved garagen og vestsiden af
huset espalieres ferskner og abrikoser. Volmer Rud Nielsen.



Tennisbaner

Boldspil har under forskellige former været dyrket i alle Europas lande fra de
tidligste tider, og under en form der kommer nutidens tennisspil nær allerede i 1200-
tallet under navnet „jeu de paume".

Fra Frankrig bredte spillet sig i 1500-tallet til England, Tyskland og de nordiske
riger. Der byggedes kostbare boldhuse, hos os i København, hvor Boldhusgade endnu
angiver Stedet, i Jægersborg og i Sorø, og her øvedes spillet af hoffets og adelens
herrer, ja selve Christian IV var en ivrig Tennisspiller.

Det var dengang udelukkende et indendørsspil. Til friluftsspil udviklede det sig
i England hvor „Field Tennis" omtales ved slutningen af 1700-tallet. Det var dog
først i slutningen af det følgende århundrede at tennisspillet helt fik den form, med
rektangulær spillebane og med brug af ketsjer, hvorunder det dyrkes i nutiden, og
fra c. l880 daterer sig de årlige turneringer i Wimbledon, der som bekendt endnu
afholdes den dag i dag. Tre år senere kom det moderne tennisspil til Danmark, ind¬
ført af Københavns Boldklub.

De første friluftsbaner var optegnede på græssletter (Tennis-Lawns) og endnu for
en 30-40 år siden var græsbaner det almindelige. I W. Hovgaards lille bog Sport der
udkom 1888, havde Edv. Glæsel således givet anvisninger til anlæg af gode græsba¬
ner. Bogens forfatter skriver dog „Lawn-Tennis kan spilles på asfalt eller på grus såvel
som på græsplæne, det sidste er dog ubetinget det fornøjeligste, om det end må ind¬
rømmes, at der kan spilles mere nøjagtigt på asfalt".

Man forstår godt at det kostede overvindelse at anlægge en firkantet grusplads af
den nødvendige størrelse i datidens landskabelige parker, og at det var langt mere
tiltalende at klippe et areal af en større plæne særlig tæt som på en golfbane, aftegne
spillelinierne med vandrevet kridt i kærnemælk, og have et par raske drenge til at
hente vildfarende bolde, så den skæmmende indhegning helt kunde undgås. Dannede
der sig bare pletter, kunde banen let forlægges på plænen, frem og tilbage så der
altid var en jævn og ubrudt græsflade at spille på.

Men det var jo kun de meget få der havde mulighed for at kunne indrette sig
så ideelt, og hvor pladsen var begrænset og de spillendes antal stort var græsbaner
ikke lette at holde i orden. De engelske boldklubbers græsbaner blev f. eks. taget
ud af brug to dage om ugen, hvor de blev gennemvandet, eventuelt også gødet og

maskinklippet, og der holdtes altid frisk grønsvær i beredskab til at lappe de mest
slidte steder.

Asfaltbaner nævnede daværende premierløjtnant Hovgaard i sin ovennævnte bog,
men asfalt som man dengang netop var begyndt at bruge til gadebelægning, var en
kostbar vare der tilmed behøvede et solidt betonunderlag, og asfalt har vistnok yderst
sjældent fundet anvendelse her hjemme til tennisbaner.

Grusbaner blev derimod snart det helt almindelige, anlagt på et vel planeret og
eventuelt drænet jordstykke, bygget med et 10-15 cm'tykt lag slagge, afdækket af
et tyndt lag lerholdigt, fintharpet grus, vandet og tromlet til det dannede en fast og

jævn bane.
1 begyndelsen markeredes spillelinierne med trælister eller rettere sagt smalle bræd¬

der på kant, fæstet med nedrammede træpløkke, men da der stadig var vrøvl med
disse brædder, der frøs op om vinteren og hverken var« videre holdbare eller helt
fri for at kaste sig, gik man snart tilbage til det oprindelige, at male linierne med
kridt i kærnemælk på selve banen. Senere er man kommen ind på at fæste smalle
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blystrimler eller strimler af et icopalagtigt stof på banen med lange galvaniserede og
bredhovedede søm.

For en snes år siden fremkom så de tyske rothgrandbaner, hvor slaggelaget af¬
dækkedes med et lag rothgrand der indføres fra Tyskland. Det er et naturprodukt
som består af en vejrsmuldret rød sandsten, og ved siden af den smukke røde farve
har det den egenskab i højere grad end lergrus at lade regnvand synke ned i slagge-
laget og derefter forholdsvis hurtigt tørre op. Indtil for ganske nylig var disse roth-
grandbaner det bedste der kunde skaffes, men da det indførte materiale fordyrede
en bane med flere hundrede kroner har de ikke fået den udbredelse her som i deres
hjemland, såmeget mere som der samtidig er bragt forskellige pulvere i handelen, der
kan give banen en endnu kraftigere rød farve, men som ganske vist er slemme til
at støve og smitte af på lyse klæder og hvide sko uden at have rothgrandmaterialets
evne til hurtig optørring.

Med den udvikling af vejbygningen der har fulgt bilismens stærke fremgang, hvor
man er kommen mere og mere ind på at sammenbinde sten- og grusmateriale med
asfalt, er der i de senere år hist og her gjort adskillige forsøg på ad lignende vej at
fremstille tennisbaner.

Sådanne asfaltbaner der udstøbes på et slagge-, singels- eller skærveunderlag er
i og for sig gode, ikke så hårde som betonbaner, der ødelægger fødderne; de for¬
drer ikke nær den vedligeholdelse som grus- og rothgrandbanerne, kun med års
mellemrum en opmaling af linierne, men de er vandtætte i stedet for vandsugende,
og må derfor have mere fald end ellers ønskeligt er, for hurtigt nok at aflede regn¬
vandet. Helt vandtætte er de imidlertid ikke. Anlagt 'som kørebane medfører dette
ingen ulempe, da den kørende trafik giver laget en gavnlig efterkomprimering som

Grassphalte-Tennisbane ved „Lundebakke", Sjælsmark, tilhørende Grosserer C. Hecht-Nielsen,
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gør det mere og mere vandtæt, men hvor der kun er tale om tennisspil finder noget
lignende ikke sted, og resultatet bliver derfor jævnligt, at en sådan asfaltbane skaller
af og bliver ujævn på grund af frostens indvirkning på den vandmættede asfalt.

I de allersidste år er der imidlertid fremkommet et helt nyt og ganske fortrinligt
materiale der anvendes i de såkaldte Grassphalte tennisbaner, som allerede har gået
deres sejrsgang gennem England hvor der nu ligger over 1400 baner, og af hvilke
der i 1936 blev anlagt to her i landet og senere er kommen nogle stykker til.

Forskellen mellem en Grassphalte-tennisbane og en veludført grusbane ligger ude¬
lukkende i slidlaget, idet de grundlæggende arbejder og slaggeunderlaget er det samme.
Over det fasttromlede slaggelag påføres et ca. 3 cm tykt lag asfaltovertrukne skærver
af størrelsen 10—20 mm der reguleres omhyggeligt og tromles, og ovenpå dette et
ret tyndt lag asfalterede perlesten. Den asfalthinde der omslutter de enkelte alle lige
store småskærver er uendelig tynd, og da asfalten er tilsat lette olier, der lidt efter
lidt fordamper, dannes der efter nogle ganges tromling i løbet af et par uger et
helt stabilt men alligevel stærkt porøst lag over slaggerne. Når al olien i løbet af 3
uger er fordampet, påsprøjtes engelsk „Grassphaltegreen" en livlig grøn farve, og der¬
efter påmales de hvide „lines". Selv ved meget stærk brug har det vist sig, at farven
holder i 4—5 år før den behøver at friskes op, og den her i landet først anlagte
bane i fru Petersen-Hinrichsens have i Aalsgaarde, som jeg har haft lejlighed til at
se nærmere på, ligger efter to års jævnligt brug lige så frisk og tilsyneladende ube¬
rørt som den dag den blev lavet, og fruen bevidner at den er tør og spilleklar få
minutter efter at en byge er drevet over, at den ikke behøver nogensomhelst pas¬
ning og er fortrinlig at spille på.

Desværre er fremstillingsomkostningerne ret høje, men når der tages hensyn til
de mange flere timer, den kan benyttes, og til de mange timers vedligeholdelses¬
arbejde der igennem årene kan spares, er det dog rimeligt at antage, at man her er
nået til en form, der også hos os vil få betydelig udbredelse, efterhånden som den
bliver kendt.

Skade at Christian IV ikke oplevede at få en grassphaltetennisbane, han vilde nok
have forstået at goutere den. £. Erstad-Jergensen.

En herlig Dekorationsstaude
Maaske nok de fleste Læsere kender den, dog vist mest som Køkkenhaveplante;

men hvorfor skal en saa dekorativ Staude være forvist dertil, — skal Roserne i Køkken¬
haven, som Lektor Georgsen engang foreslog, hvorfor saa ikke hente Artiskokken
frem i Solen, paa en af de bedste Pladser i Prydhaven?

Jeg finder Artiskokplanten fuldt saa smuk som mangen anden Staude, lige fra
den bryder frem om Foraaret med sine kraftige, store, stærkt udskaarne, noget filtede
Blade, som hæver sig strunkt paa dejlige, solide Stilke, og til de runde stærkt furede
Blomsterstængler skyder igennem med deres smaa, piggede Hoveder, som vokser og
svulmer, til en skønne Dag Spidsen sprænges og giver Plads for en Kurvfuld af de
herligste, himmelblaa Blomster. Det er vel nok en „Tidselblomst", der har vasket
sig, — der er ikke noget feminint ved den, tværtimod! Og hvis De har en god, solid
graa Stentøjskrukke, som ikke faar Overbalance af nogle Artiskokhoveder, saa prøv
at tage en hel Gren ind, med store og smaa Knopper, — og De vil indrømme, at
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mr« * *.

Man kan vist godt kalde denne en
maskulin Dekoration.

Her i denne lune Krog udfolder
Artiskokplanten en velgørende
Frodighed.

smukkere og niere dekorativ Buket skal man lede længe efter, — og alle Knopperne
springer villigt ud! Planten er maaske lidt mere sart end dens robuste Fremtoning
skulde lade formode, — den vil gerne have en god, varm Plads, men prøv at give den
en saadan f. Eks. paa en solvarm Terrasse og dæk den lidt om Vinteren, navnlig
mod for megen Fugtighed, og De vil faa megen Glæde af den. Skulde De endelig
falde for Fristelsen til at

spise enkelte af de største,
unge Hoveder, er Ulykken
ikke saa stor, for der kom¬
mer altid nok af dem. Mon
ikke ogsaa det var en Idé
at forsøge Artiskok i en stor
Betonkrukke, — den maa jo
være lige saa god som Acan¬
thus. M. Gram.
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Valeriana montana

er en taknemlig og fornøjelig
lille Staude, stammende fra
Mellemeuropas Bjerge. Bla¬
dene er friskgrønne, lidt dug¬
gede, hele, lidt tandede i
Randen, Stænglerne er ca.
20 cm høje og giver en Rig¬
dom al smukke rosenrøde
Blomsterstande i Maj-Juni.
Planten er i sin hele Frem¬
toning saa frisk og frodig, at
man faar Lyst at anbefale den
til alle og enhver. Den synes
ikke at stille særlige Fordrin¬
ger, selvom den med sit Navn,
montana, maaske kan gøre
Krav paa en Plads i Stenbedet.

M. Gram.

Havearbejde i Marts
Hvis beskæring og vintersprøjtning ikke blev fuldført i Februar, gælder det nu om at tage tiden *

iagt inden knopperne begynder at vise grant. Nås det ikke, må de kraftige vintersprø)tevædsker
ombyttes med forårskarbolineum, hvis det da ikke anses for forsvarligt helt at springe over for en
gangs skyld.

For at holde blomstringen hos Fersken- og Abrikosespalier tilbage, til den største fare for natte¬
frost er forbi, dækkes disse med grangrene eller tynde rørmåtter,' navnlig hvis væggen vender mod
syd. På hvidkalkede huse gør en oversprøjtning med hvidtekalk på det nærmeste samme virkning.
Selv Pæreespalier mod syd kan det være nødvendigt at holde tilbage, for at blomstringstiden kan
falde sammen med blomstring hos ikke espalierede pærer i haven der har betydning for bestøvningen.
Også stenplanter og stauder der er omplantet om efteråret vil det være klogt at beskytte mod skif¬
tende sol og nattefrost med granris eller tørvestrøelse.

Hvis jorden bliver bekvem, hverken for våd eller for tør, er det tid at plante løvfældende træer
og buske ligesom roser, men sartere sorter må dog hellere vente til der er mere alvor bag forårs-
smilene som kommer og går.

Grene af Forsythia, Cornus mas, Kirsebær og andre frugttræer, Ribes sanguinea, Gæslingepile
og andre tidligblomstrende buske kan nu tages ind for at drives i blomst i stuen mens vi venter på
foråret.

Inden der kommer for meget liv i planterne og medens luften og jorden endnu har vinterfugtig¬
heden i behold er det tid at udstrø kunstgødning. Ikke den let opløselige chilesalpeter, der vil blive
udvasket før planterne får brug for den, men superfosfat, svovlsur kali og svovlsur ammoniak eller
hvad der er nemmere nitrophoska I. G. der indeholder både kvælstof, kali og fosforsyre, og som
tillige er klorfri. Der anvendes 2-3 kg pr. 100 m2. £. E.-J.

K

Udstilling i Det kgl. danske Haveselskabs Have
Den første Udstilling i Aar er planlagt til Paa«kedagene og kommer til at omfatte Primula,

Løgvækster og andre Foraarsblomster. Der vil saaledes være Foraar i Haven, selvom det ikke skulde
blive Foraarsvejr ude, og det kan derfor anbefales at aflægge et Besøg. Q,
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Rekreationsanlåggningen vid en modern industri
Chokladlabriken Marabou i Sundbyberg utanfor Stockholm ar ett foretag, som i

alia avseenden foljer med sin tid. Våren 1937 avslutades byggandet av dels ett nytt
kontor, dels en restaurang, dar personalen intager sina luncher. Dessa byggnader
ligga på två olika nivåer, restaurangen på den lagre och kontoret på den hogre. Vid
områdets planering gållde det att på ett tilltalande sått ansluta terrangen till bygg-
naderna och att skapa rekreationsmojligheter for personalen.

Huvudentréen till kontoret gavs en mera Strang arkitektonisk utformning i anslut-
ning till en gård, som på två sidor begriinsas av en pergola av fasadtegel, på den

Bergpartiet støder om kontoret sett från restaurangen. Foto C. Th. Sorensen.

tredje av en terrassmur och på den fjårde av en rad redan befintliga stora ionnar.
Utmed pergolan ligga breda rosenrabatter och i vinkeln en rund bassang. For ov-

rigt ligger hela planen i griis. Pergolan kom till for att skapa en viss intimitet och
for att skyla en tråkig utsikt. Utmed kontorets sodra fasad lades en stor grasplan,
som på andra sidan begrånsas av en långstrackt, låg bergrygg. Den stora nivåskill-
naden mot oster ar delad på två slanter, varav den ovre ar tackt med rankrosor
och den nedre av Iris. Nedanfor denna skall senare laggas en stor damm med nack-
rosor och andra vattenvaxter. Den kommer att fyllas med kylvatten från fabriken.
Utmed restaurangens vastra långsida ligger en altan och från denna kommer man

direkt ut i parken nedanfor berget. Soder om denna ligger en lekplan for handboll
och andra kroppsovningar. Detta område utokas nu ytterligare med en stor idrotts-
plan våsterut.
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Den rundade pergolan med
bassangen och rosen-

bårderna. foto I (ir f.

Den kringbyggda gården
sedd från kontorets entré.
Skulpturen på hOrnstolpen
ar en bjOrn som leker med
sin unge, av Vigeland.
Foto fOrf.
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CHOKLPDTFlBnlKEN MAPRBOU.

Allt vaxtmaterial ar etiketterat, så att de anstallda skola kunna låra sig våxter-
nas namn och få tips for de egna trådgårdarna.

Tack vara det vackra berget och den ursprungliga tradvegetationen verkar an-
låggningen redan nu anmarkningsvart fardig. Anlåggningsarbetena ha utforts av trad-
gårdsanlåggare K. Bergqvist, som nedlagt ett mycket gediget arbete och sorjer for
ett forstklassigt underhåll. Sven A. Hermelin.

Svømmebassiner i haver
I de amerikanske rigmands-haver har svømmebassiner længe været et selvfølgeligt

led i anlæget, og i de senere år har denne mode bredt sig først til England og der¬
efter også til det europæiske fastland.

Her hjemme er ganske vist i de senere år anlagt en del svømmebassiner til an¬
vendelse for større eller mindre kredse af befolkningen, men det er vistnok tidligst
i 1938 at denne form for hygiejne, sport eller luksus, hvad man nu vil kalde det, er
nået frem til vore privathaver.

I det lille tidsskrift Beton-teknik der udgives af cementfabrikkernes tekniske op¬

lysningskontor har dr. techn. Chr. Ostenfeld givet en beskrivelse ledsaget af tegninger
og fotografier af fire svømmebassiner der i fjor blev artlagt ved Kystvejen i Skovs¬
hoved, og med forfatterens og redaktionens velvillige tilladelse bringer vi hermed den
interessante fremstilling videre til vore læsere:

„Adskillige Villaejere er ved Bygningen af'den nye Vandstrandvej blevet afskaaret
fra Adgangen til Øresund. Som bekendt havde de fleste Beboere Badehus i Sundet
med Adgang fra deres egen Have. De forandrede Forhold fremgaar af Tværprofilet
i Fig. 1, der til højre viser den nye Vandstrandvejs 28,8 m brede Profil, der ud mod
Sundet paa et Par Meters Vanddybde begrænses af en svær Mur, der virker som
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Have med Svømmebassin.

Bølgeskærm (se Stadsingeniør V. A. Westergaards Artikel i „Bygningsteknik" („Inge¬
niøren") af 15. Oktober 193^).

Indenfor den nye Kystvej er ved Sandopfyldning fremstillet et Areal af vekslende
Bredde mellem Kystvejen og den gamle Bolværkslinie. Den inderste Del af dette
Areal har Grundejerne haft Adgang til at købe, og det saaledes erhvervede Grund-
stykke har nogle Villaejere benyttet til Anlæg af et Svømmebassin, der i nogen Grad
skal erstatte den tidligere Adgang til det frie Øresund.

Bassinerne, der er 1,5 m dybe, er anbragt saaledes, at Vandspejlskoten er + t,8 m.
Vandet er Øresundsvand, der ledes ind ved et Indtag umiddelbart udenfor Bølge¬
skærmen. Profilet i Fig. 2 viser, at Ledningen er udført som en 8" Ledning af glaserede
Rør inden i hvilken er lagt et 21/«" Kobberrør. Kobberrøret hviler paa de smaa ar¬
merede Betonklodser, hvis Underside passer med det store Rørs vandrette Diameter,
saaledes at Klodserne ikke kan glide ned. Dette kombinerede Rør benyttes paa den
Maade, at Kobberledningen er Sugeledning, medens Afløbsvandet fra Bassinet til
Øresund passerer den nederste Del af Kloakrøret. Denne Del af Røret er ved den
viste Konstruktion helt fri, saaledes at Forstoppelser paa Grund af Tangsamlinger
el. lign. ikke skulde kunne forekomme. — Det kombinerede Rør udmunder i et beton-
støbt Pumpehus for Enden af Bassinet (se Fig. 3-4).

Pumpen er udført helt af Metal, ligesom alle Ledninger og Ventiler i Pumpehuset
er udført af Kobber eller Rødgods, for derved at undgaa tærende Virkning fra Salt¬
vandet. Vandstanden i Bassinet holdes konstant ved de nedenfor nævnte Skvulpe-

gi-

l pet* (te/ h < S. l t&peixme l

gpsfin \ T 1 T_

So7fOPt.
&/n6inr/e& Si/ar- oo flf/øåi/ec/nino

L PumoehtsJ

Fig. 1. Tværprofil af Kystvejen og Bassinet.
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render. Ved Tømning af Bassinet kan Vandet gennem en
Ventil ledes ind i et betonstøbt Kammer, som staar i For¬
bindelse med Afløbsledningen til Øresund. Paa Fig. 3—4
er ogsaa vist Tilløbs- og Afløbsledninger fra Bassinet.

Ved den ene Bassintype er der anordnet et mindre
Soppebassin for Familiens Børn. Den viste Sandfyldning,

der reducerer Vanddybden i Soppebassinet, kan udtages successivt, efterhaanden som
Børnene vokser og saaledes faar Brug for større Vanddybde at soppe i.

Oversiden af Pumpehuset tænkes benyttet som Startskammel ved Spring. Vand¬
dybden er netop tilstrækkelig til Udspring fra denne lave Højde.

Bassinet er udført i Jernbeton, der hviler i den indskyllede Sandfyld. Ved den
ene Bassintype, Fig. 3> er Bassinet udført med skraa Vægge paa den nederste halve
Meters Dybde. Denne skaalformede Bassinforin er særlig modstandsdygtig overfor
eventuelle Sætninger eller udvendigt Vandtryk.

Bassinet i Fig. 3 er indvendig beklædt med hvide Fliser — som i en Svømmehal.
1 Vandspejlshøjde er indrettet en Skvulperende, dannet af hvide Fliser, medens den
smalle Bassinkant over Skvulperenden er beklædt med særlige brune Fliser fra Den
kgl. Porcelainsfabrik. Da Bassinet skal falde godt sammen med det Haveanlæg, der
til Sommer udføres udenom, er der regnet med, at Havefliserne skal dække selve
Betonkanten omkring Bassinet.

Ved alle Bassinerne er der i Pumpehusets mod Bassinet vendende Væg (siddende
1 m under Vandspejlet) indsat en Rude af armeret Traadglas, saaledes at der i Pumpe-
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Svømmebassin med Soppeafdeling.



huset kan opstilles en Projekter, der belyser Bassinvandet, og herved opnaas en
forbavsende god Aftenbelysning af hele Bassinet.

I Bassinet i Fig. 4 er der truffet Foranstaltninger til en meget kraftig Undervands-
belysning, idet der i Bassinets Langside er støbt 4 Lyskasser med vandtæt Dæksel.
I Lyskasserne er opstillet særlige Projektører, hvis Virkning er antydet i Fig. 4• Projek¬
tørerne kan om Vinteren fjernes, idet der er benyttet Stikkontakter i Lyskasserne.

Bassinet i Fig. 4 er beklædt med grønne Fliser paa Væggene og hvide Fliser i
Bunden.

1 Løbet at Sommeren 1Q38 er der udført 3 Bassiner al Type 3 samt et Bassin
af Type 4.

Betonarbejderne er ved alle 4 Bassiner udført af Firmaet Kampmann, Kierulff &
Saxild, medens Flisearbejdet i Bassinerne i Fig. 3 er udført af Murermester P. Jul.
Eisensøe".

Som man vil se er den tekniske side af sagen uden tvivl løst så godt, som det
overhovedet lader sig gøre. Billederne viser derimod ikke, hvordan bassinerne tænkes
indføjet som led i haveanlæget, en side af sagen der ikke bør undervurderes.

Havekunst bragte i nr. 2 for 1938 billeder af forskellige engelske badebassiner,
der med god forståelse var sammenarbejdet med det omgivende haveanlæg, og man
må håbe at dette nye motiv i de danske haver ikke alene må tilføre disse en ny
brugsmæssig værdi, men også i æstetisk henseende må blive en berigelse.

E. E.-J.
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Nogle gode efteraarsblomstrende Roser
Sidste Efteraar havde man rigtig Lejlighed til at beundre de Rosensorter, som man

har særlig Glæde af sidst paa Sommeren, ja, langt hen i Efteraaret. De her afbildede
er fotograferet i Midten af November, og selvom Billederne maaske ikke giver det
fulde Indtryk af den Pragt, disse Roser udfolder, naar Forholdene blot er nogenlunde
gode, maa man dog sikkert indrømme, at en saadan Blomsterrigdom er en smuk Præ¬
station, og saa vil jeg gerne gøre de Haveejere, som muligvis ikke er opmærksomme
derpaa, bekendt med, at Roserne paa denne Tid af Aaret er ganske anderledes tak¬
nemlige at tage ind i Stue end om Sommeren. Blomsterne har saa fine og skære
gennemsigtige Kronblade, at man ikke kan blive træt af at beundre dem, og dertil
kommer, at de, naar de ikke udsættes for altfor megen tør Centralvarme, er mere

holdbare, og sidst men ikke mindst glædes man over, at Knopperne, som ved Sommer¬
tide har vanskeligt ved at folde sig ud efter Afskæringen, om Efteraaret meget villigt
udvikler sig helt og smukt fra et endog ret tidligt Stadium.

Arabella, hvoraf Billedet viser Rabatterne i Det kgl. Haveselskabs Have, er en
forbedret Caroline Testout, som den ligner en Del, og vistnok helt bør afløse.

Madame Jules Gauchault er en overordentlig taknemlig lille Polyantherose, som
burde plantes meget mere, end Tilfældet er. Den giver næsten hele Sommeren et
Væld af zinnoberrøde, ejendommeligt rundagtige Blomster, som er meget holdbare,
og Planten er yderst villig og sund med smukt Løv.

Ingar Olsson er en af de vistnok mindre kendte Poulsenroser; men den er ikke
af de ringeste! Farven kan vel kaldes kirsebærrosa; men den haren lille Smule lilla

Rabatterne med Arabella-Roser i Det kgl. Haveselskabs Have.
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i sig (eller bourgogne) som gør det vanskeligt at stille den sammen med andre røde
Roser; — men den er sund, villig og rigtblomstrende som faa, — og faar navnlig en dej¬
lig Farve om Efteraaret.

Lady Pirrie er en ikke videre kendt eller almindeligt plantet The-Hybrid, og jeg
véd heller ikke, om jeg tør tage Ansvaret for at anbefale den; men den er kommet
med her, fordi det er den eleganteste Rose, man kan tænke sig til Afskæring om
Efteraaret især, idet der altid fremkommer nogle overordentlig smukke Blomsterstande,
hvis Blomster er ret store, ikke meget fyldte, af en dejlig laksrød Farve, og hvis Knopper
navnlig forhøjer Skønhedsindtrykket med deres lange, fligede Bægerblade, som jeg ikke
mindes at have set dem hos nogen anden Rose, — og de springer villigt ud.

Michael Gram.

Några tankar angående trådgårdsunderhållets ekonomi
Det år inte små smulor, som varje år nedlågges på den privata trådgården eller

inom stådernas parkforvaltningar for underhåll av iordningstållda trådgårds- och park¬
arealer. Den utomstående måste bli forvånad, når en stad av exempelvis Orebros
storleksordning med cirka 47.000 innevånare for sitt parkunderhåll utger i runt tal
90,000 kr. eller nårmare 2 kr. per innevånare, for Stockholm år samma summa i runt
tal 1,780,000 kr. med en kostnad per innevånare av omkring 3 kr. Dessa exempel
kunna med all sannolikhet återupprepas ifråga om de flesta av Sveriges stader och
institutioner i liknande forhållanden. Med dessa summor for ogonen måste man forstå
vad underhållet av den privata trådgården måste gå till, om den skall kunna skotas
rationeilt. Den allmånna utvecklingen tyder på att behovet av storre parkarealer,
kommer att stegras allt mer, om — och detta år just frågan — underhållskostnaderna
kunna hållas inom rimliga grånser, ty i sista hand måste nog i detta fall såvål som
vid alia andra munnen råttas elter matsåcken.

Det har i senare tid framkommit en del projekt att anlågga den underhållsfria
trådgården, trådgården, som skoter sig sjålv, naturtrådgården och allt nu vad dessa
moderniteter heter, men for trådgårdsmåstaren, parkmannen, som vål kan vara så
stor naturålskare, som någon annan, måste tyvårr parken eller trådgården framstå
som en konstlad produkt i forhållande till naturen sjålv. Att bibringa denna gene¬
rations månniskor en forståelse for naturen kanske kan lyckas, men jag tvivlar nog

på det, vilket troligen åven alia gamla stadstrådgårdsmåstare och parkplanerare gjort,
når de kring alia gråsmattor låtit såtta upp stångsel, for att utestånga parkbesokaren
från en alltfor intim kontakt med blommor och blader. Många av dessa stångsel ha
varit av behovet påkallade, då det myckna trådplanterandet gjort, att anlaggningarnas
grona ytor blivit dels for små, dels overskuggade och dels for utsugna ifråga om
våxternas nåring, varav måste tolja en matta omtålig for allt betrådande.

Men nu till saken. Den dyrbaraste posten for underhållet av de anlåggningar
som i modern tid goras, torde otvivelaktigt gråsmattan vara. Det år också kanske
ifråga om skotseln av denna, de storsta inbesparingarna torde kunna åstadkommas.
Vad angår sjålva anliiggandet av mattan så foreskrives i olika tekniska bocker for
gråsmattan ett underlag av 20 cm. lera varpå fylles ett matjordslager varierande melian
15 till 25 cm. Man torde kunna ifrågasåtta om en sådan generalisering av gråsmattans
anlåggande kan vara låmpligt. På det olåndska Alvaret exempelvis, våxer på ett mat-
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jordslager av 7 till 8 cm. de mest saftiga och grona svingel, man kan tånka sig, och
detta t. o. m. på de torraste platserna. En sådan matta tål slitage och slåttern om-
besorjes har av fårhjordar. Redan hår erbjuder sig tydligen en losning till billigt
parkunderhåll, en losning, som också en del flygplatser, bl. a. den vid Bulltofta och
Orebro ha forstått att anvanda sig av. I stallet for att som tidigare i Orebro anvånda
flera tusenlappar for att slå och borttransportera det långa graset från platsen, ger
området nu en inkomst.

Ett annat exempel. På ett campingområde belaget vid en åkant och med en grund-
vattenyta på 40 till 60 cm. har, trots en hel sommars campande, inget storre slitage
forekommit på mattorna. Sjalva graset bestod till storsta delen av groe specieilt Poa
annua och Poa patensis. Denna iakttagelse foranledde att vid anlaggandet av en
storre gråsplan, avsedd till barnlekverksamheten, ett liknande anlåggningsforfarande
iakttogs som i sist beskrivna fall, alltså dranageledningarna forlades på ett djup vari-
erande inellan 50 till 60 cm., med det resultatet, att aven å detta nyanlagda område
gråset tålde den slitning, som en sommares utnyttjande av cirka 80 till 90 barn kan
åstadkoinma. Det torde kanske ligga något i dessa iakttagelser, dårfor har jag velat
peka på forhållandet, då samtidigt uppmårksammats, att de i leriga jordar vid torr
våderlek så vanliga djupa sprickbildningarna i dessa mattor så gott som saknades.

I båda nu berorda fall, såvål ifråga om olåndska Alvarets fårbetesmattor, som

campingområdets av fotter dagligen nedtrampade gråsytor, har markvegetationen al¬
drig fått våxa hog, utan ståndigt kortnaggats och så blev åven fallet med den anlagda
lekmattan. Den slogs och våltades var fjårde till var sjåtte dag med tunga 36 grås-
klippningsmaskiner, vilka ståndigt holl markvegetationen vid 6 till 7 cm. hojd. Man
skulle tro att en sådan skotsel av en matta ståller sig omojligt dyr, men så har ej
blivit fallet. De omdebatterede naturparkerna med sitt vildflor måste åtminstone slås
tre gånger med lie under en soinmarsejour och denna kostnad torde inom stader'
av ordinår storlek belopa sig till 2 kr. per 100 kvm., i Stockholm skall jag tro t. o. m.

4 kr. med de ackordspriser den kommunala forvaltningen dår anvånda. En grås-
klippningsmaskin av 36" kapacitet torde med låtthet slå 4°00 kvm. på en timme,
vilket for maskin, slitage och arbetskraft utgor cirka 8 ore per 100 kvm., med andra
ord gråsmattan kan for 2 kr. slås 25 gånger under såsongen. Vid en sådan ofta fore-
kommande slåtter kan gråset utan olågenhet ligga kvar på mattan och dess uppgift
år tvåfaldig, for det forstå bildas av det slagna gråset ett lager, som hindrar markens
uttorkning, och for det andra år detta grås ett mycket bra godselmedel. Aven vid
mindre anlåggningar, dår hand- eller mindre gråsklippningsmaskiner anvånts, visar sig
detta klippningsforfarande ekonomiskt lonande.

Vid en forrå året gjord undersokning visade det sig, att underhållet, inklusive
kanthuggning, for en cirka 20,000 kvm. stor gråsyta, som behandlats på ovan an-

givna sått kostade cirka 4 ore per kvm. Det såger sig.sjålvt, att ett sådant pris knap-
past kan komma ifråga annat ån vid mycket stora ytor och att det måste stiga till
helt andra summor, dår buskar, gångar, klippta håckar och slanter, stoppar ett rati-
onellt nyttjande av maskinerna. Men, om parken eller trådgården skulle kunna an-

låggas utan dessa for rationeil underhållsdrift storande attribut, skulle de avsevårt
kunna utokas till arealen.

Det gåller alltså, att tekniskt losa planterandets och gångarnas problem. Då tar
vi det sistnåmnda forst. Sedan århundraden tillbaka har trådgårdsmannen vant sig
vid att gången skall ligga cirka 5 cm. under den avgrånsande gråsmattan eller rabatten.
Det år den gamla engelska landskapsstilens idé med den upptrampade gångstigen,
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som har lever kvar. For ett ekonomiskt uttnyttjande av gråsklippningsmaskinen och
for att slippa ifrån kantklippning och kanthuggning ar nodvåndigt, att gångarna ligger
i samma plan och kanske helst någon cm. over de afgrånsande grasmattorna. Ifråga
om plattbeliiggningar anvåndes redan denna metod, men ifråga om vagar avhandla
fortfarande dagens tekniska bocker kantstenar och rånnor i de mest egenartade varia¬
tioner. Dock kan det ifrågasåttas om man inte genom ett sådant forfarande — alltså
att hoja gångytan sluppe ifrån allt tramp i grasmattorna, alla staket med dess mycket,
mycket dyrbara underhåll. Det torde val narmast vara så, att gråsmattskanterna tram-
pas sonder under vårar och hostar, alltså, nar marken ar uppblott och tjalen går ur

jorden, ty då rinner smålltvattnet från de hogre liggande grasmattorna ned på grus-

gångerna och gor dem icke gångbara. Forr att radda sina skor ger sig då den stackars
trafikanten upp i gråsinattan, dår emellertid underlaget ofta ar annu såmre. Om en
kantsten måste sattas vid en våg, tror jag, att man vunne lika mycket på att befåsta
en hogre liggande vags kanter med sådan, ån den nuvarande gråsmattans.

Och så planteringen. Under senare år har kravet på mera variation i blomster-
rabatterna, val av låmpligare våxtsorter och med dessa foljande billiga underhålls-
kostnaderna ofta omdebatterats i press och vid sammankomster. Utplanteringsvåxterna
ha bedomts som ej tillhorande tidens smak, som dyrbara i inkop och som foråldrade.
Jag medger att jag sjålv varit den forstå att skriva under på nu sagda, men efter en

treårig praktik, varvid jag kunnat bedoma dessa olika våxtarters dyrbarhet, har det
for mig klarlagts, att i underhållshånseende perenna rabatten avgjort blir den dyraste,
om den i utseendesynpunkt skall kunna måta sig med de våxthusuppdragna och
utplanterade våxterna, såval som de annuella. Staden kan tyvårr icke, hur gårna man
an skulle onska det, bli natur, jungfruligheten utplånas strax, aven vid den varsam-
maste expolatering, och dår står tradgårdsmannen eller tomtinnehavaren och skall i
naturens stalle skapa något nytt. Det finns sorgliga exempel på, hur ett i detalj ut-
arbetat forslag till bergsplantering eller någon annan naturavbildande plantering re-
dan efter något år har blivit ett ogråsland eller om inte detta, hur de starkaste vaxterna
i den konstlade anlåggningen uttrångt de mindre starka. Jag har sett bergspartier och
vildflor, dår våxterna kostat många hundra kronor och dår redan efter två år Saxi-
fragorna och Bergenia ligulata varit de enda som funnits kvar. Alan kan då fråga
sig, om detta av plantskolor och forsåljare upphausserade intresse bar något beråt-
tigande for mannen i gemen, om inte detta intresse hor liebhabern och botanisten
till, och om inte allmånmånniskan, såvål når den tar med sig sina gamla mobler till
den moderna villan också vill ha en glad fårgprick, som den kanske ålskat som barn,
men som en modern tids finsmakare fordomer och forlojligar.

Det har visat sig, att av de 40,000 våxter, som for en kostnad av 12,000 kr. upp-
drages inom stadens depottrådgård i Orebro, fordelar sig kostnaden per våxthusvåxt
i forhållande till en perenn våxt lika och åven om utbyte av våxthusvåxterna måste
foretagas, så drar perenna rabattens skotsel, komplettering, bevattning, godsling, tåck-
ning o. s. v. så stora summor, att den for att ge samma fårgglådje och effekt under
de korta månader vårt karga klimat tillåter, drager så stora summor, att den nåppe-
ligen ur kostnadssynpunkt får stållas fore annuellerna eller våxthusvåxterna.

Gosta Schuwert.



To Vinterhaver
Idet tiet tidligere mere indgaaende er omtalt, hvorledes Forholdene saa vidt muligt

hør være i en god Vinterhave, skal her blot vises et Par Billeder af to ret forskel¬
lige Løsninger.

Jeg har altid regnet det for at være af stor Betydning at blive klar over først,
hvorledes Vinterhavens Ejer ønsker at benytte dette Rum, og i disse to Eksempler
har jeg været godt orienteret, inden Arbejdet blev paabegyndt. I det store, lyse og

rummelige Rum, som det første Billede viser, og som er hentet fra en Vinterhave
paa Carlsberg, er det ikke tænkt, at Ejeren personligt skal pleje og passe en stor
Samling sjældne Varmhusplanter m. m., der jo langtfra altid ser lige præsentable ud.
Planteudvalget er begrænset til ret faa, villige, grønne Planter, og Blomsterne frem¬
skaffes ved et Udvalg af Aarstidernes skiftende Potteplanter.

Der er meget stor Sidde- og Opholdsplads, smukke, lyse Kurvemøbler med farve¬
rige Betræk, store Krukker med afskaarne Blomster o. s. v., rigtig en lys og sommer¬
lig Haveterrasse under Glas, hvor det lunefulde danske Foraars farlige Sol kan nydes
uden Risiko, og hvor man ikke skal gaa og ængstes for dyre botaniske Rariteters
Trivsel.

Det andet Billede viser en Vinterhave, der er udnyttet noget anderledes. Her er
det Plantesamlerens Krav, der har været de bestemmende, og Vinterhaven er saa
bugnende fuld af Planter, at et Eiksteriørbillede vist er det eneste, der kan fortælle
lidt. Indendørs er der jungletæt, lange Slyngplanteranker falder ned fra Taget over-

Det største Krav til denne Vinterhave er, at der skal findes saa mange gode Opholdspladser som
muligt, og at den kræver relativ lidt Pasning og ikke benyttes til Eksperimenter med vanskelige Planter.
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Vinterhaven for Plan¬
teelskeren er svær at

passe, navnlig Syg¬
domsbekæmpelsen

lægger Beslag paastor
Opmærksomhed og

megen Tid; men til
Gengæld oplever Eje¬
ren mange, mange

Glæder, naar vanske¬
lige Planter endelig
trives og sætter Blom¬
sterknopper, Glæder
som kun forstaas af

virkelige Entusiaster
paa Plantedyrknin¬
gens Omraade, og

dem er der vist des¬
værre stadig faa af.

alt, og den mindste Plads er opfyldt af Urtepotter med Stiklinger. Vinterhaven er

opfert som en Tilbygning til Arkitekt H. Dahlerup Berthelsens Villa paa Frederiks¬
berg, og Arkitektens Frue passer med misundelsesværdig heldig Haand alle de mange

forskellige Planter, hvilket altid maa siges at være en afgjort Forudsætning for, at
en saa rig og tæt Tilplantning kan tilraades i en Vinterhave. Jeg var dog paa For-
haand ret tryg, idet jeg flere Gange havde set Arkitektens Stuevinduer, fer Vinter¬
haven blev bygget, og aldrig har jeg set smukkere og sundere Stueplanter.

» Eig. Kiær.

En smuk tysk have
Under overskriften Livet i Haven offentliggjorde gartengestalterin, fråulein Elisabeth

Hagenacker fra Køln i tidsskriftet Gartenschdnheit plan og fotografigengivelser af en
villahave af almindelig størrelse (li 00 m2.) som frøkenen har anlagt for professor,

50



gengivelse i Havekunst.
Tysklands havearkitekter har i en lang årrække været mellem de førende, og der

offentliggøres endnu til trods for den stærke begrænsning af de tyske tidsskrifters
antal, format og sideantal mange smukke og værdifulde tyske haveplaner, men når
vi blandt disse særlig har ønsket at vise vore læsere denne ene, er .det fordi det
drejer sig om en så helt igennem lykkelig løsning af en haveopgave, at den i særlig
grad egner sig som forbillede.

Den ganske kortfattede artikel som ledsagede plan og billeder begynder med
disse ord: „Ligesom enhver ren glæde skyldes en koncentration, således er her livet
i haven og livet med haven fremstået af en begrænsning og en gennemtænkt tilpas- ,

ning af de forhåndenværende muligheder — med afkald på uopfyldelige ønsker".
Et klart og rigtigt grundlag at begynde med, og enhver vil kunne se, at dette

virkelig har været ledetråden der er fulgt gennem alle forhold. Men hvor har ikke
også forholdene maget sig på alle måder. Ingen nabo- og genbohuse er synlige, stue¬
gulvet ligger kun et trin over terrassen og huset er placeret bedst muligt nær ved
det nordlige skel, hvor adgangsvejen ligger, og med haven samlet mod syd og øst.
Havens midterste del ligger c. en meter lavere end terrassen, forhaven, løvgangen
langs østskellet og de tilstødende haver mod syd og vest.

Kiler rettere sagt sådan er højdeforholdene nu, og hvordan de forud var er for
så vidt ligegyldigt, naar talen er om mere eller mindre gunstige anlægsforhold, da
rigelige pengemidler og en forstående haveejer i mindst ligeså høj grad må henreg¬
nes til forholdet der er gunstig for havearkitektens gode resultat som tilfældigt til¬
stedeværende højdeforhold.

„Vel blomstrer denne have stadig og viser i årets kredsløb alle sine ynder i farvers
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og formers kommen og gåen, men den stedseblomstrende stauderabat, den der skal
opvise alt som forefindes, den mangler. Den lange skråning foran terrassen er ikke
tumleplads for utallige arter af pudeplanter, men det er ganske enkelte planter og

plantesamfund der her er kommet til orde. Den rummelige, overdækkede terrasse
med to siddepladser giver opholdsrum ganske efter lyst og behov. Mere fremme hvor
det foregår, eller mere i rolig og iagttagende tilbagetrukkenhed.

Herfra ses og opleves haven såvel i blændende middagssol som ved de billeder
der glimtvis lyser frem under et aftenligt tordenvejr".

Så smukt og malende skriver vor tyske kollega om sin have, og hun slutter med
en forvisning om, at havens planter under disse gode lorhold vil være sikre på al
den kærlighed og tålmod som de behøver af deres ejer og plejer. Det er opmun¬
trende for en gangs skyld, at se en have, hvor alle betingelser har været tilstede,
og hvor de er blevet udnyttet med så megen dygtighed og forståelse som her. Der
er ellers næsten altid et eller andet der halter, et eller andet der umuligger den helt
rigtige løsning, den der skaber en alt omfattende kulturpræget helhed af hus og have.

E. Erstad-Jorgensen.

Boncltrådgårdar med anor
I nordvastra Tyskland mellan Oldenburg och den gamla staden Osnabriick ut-

breder sig ett kupperat, omvaxlande och leende landskap. Sedan århundraden tillbaka
har jorden odlats har. Teutoburger Wald har fått slappa ifrån sig stora delar av sin

St.a.11 Boningshus

-

l

wd i <

i - Z ~ - ' x F
— ~

—p M

. " " . ..

IR! ii- 1^3
o5 L. 4

'LudI -V? U-uuV

Bondgird i Badbergenll.ysiUarid 6

1. JTrukttrad •' fil'
2. Blommor: stockrosorma-[ ]1 '

donnaliljor och buxboms- ' fl,
hack. f Jt /

3. Klangrosor. -fall
4. Syréner.
5. Klippta buxbomsklot. ■ j i/ >
6. Valv klippt i Taxus. _l ) 7
7. Fleråriga v&xter. " ( l«
8. Barbuskar. \ } .

\Å(
( s

iP *' )_C'' , 'Åkerfalt.

7
. i

t

*» 8
i

Plan Over en bondgårdstrådgård.

54



På avstånd se Taxusfigurerna ut som en samling jåttar på vandring —

eller basaltklippor.

skog. Åkerfålten ha brett ut sig over de typiska mjuka kullarna och bordiga dalarna.
I nordvåstra delen av Teutoburgerskogen i det s. k. Artland finner man en gam-

mal årevordig bondekultur, som måste imponera på oss vid kargare forhållanden vana
skandinaver. — Bakom låga gråstorvbeklådda stenmurar, beskuggade av lummiga trad
ligga bondgårdarna val skyddade från landviigsdamm och motorbuller. Flera av de
ståtliga, vackert utsmyckade korsvirkeshusen åro omkring 400 år gamla. Boningshus
och stall åro sammanbyggda och båda ha hoga, våldiga sadeltak och rikt sirade gavlar.

Vad som emellertid år av storsta intresse tor trådgårdsintresserade fråmlingar år
byggnadernas nårmaste omgivningar. Ty hår finner man en trådgårdskultur, som
såkert råknar sig tillbaka till 1300-1400-talet. Under tidernas lopp ha val trådgår-
darnas planering och våxtmaterial undergått en del foråndringar. Men de ståtliga,
fantastiska, klippta figurerna, som de nu levande bondernas forfader en gång plan-

I

De små pyramiderna framfftr dOrren ha med tiden vuxit agaren långt 6ver huvudet.
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Stallet år av våldiga proportioner.
Ett vackert prov på korsvirkesarkitektur.

Ett kraftigt inurgrOnsexemplar.

Bilden ar tagen vid platsen A utmårkt på planen. Forten inramas av klangrosor, liljor och stockrosor,
Långst ned på bilden syns två pråktiga buxbomsklot. Til vånster ett exotiskt inslag bland våxtmaterialet.
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T. v.: Gården mellan huvudbyggnaden och byvftgen begransas av en tegeltiickt korsvirkesmur.
T. h.: Den form, som figurerna fått, Sir formodlingen tiimligen godtycklig. Ofta ftirekommande år

emellertid ett mOnster, som påminner om kvarstenar staplade på varandra.

Denna bild år tagen på planen vid B under frukttrådet.
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terade for flera hundra år sedan, stå fortfarande kvar som minnesmårken efter en

lange sedan svunnen kulturperiod.
På 1400-1500-talet var det inycket populart med klippta figurer i Taxus och bux-

bom i synnerhet i Holland och England. Bruket spred sig till Tyskland, dar inte
blott slottsherrarna funno behag dari utan så småningom åven bonderna. — Foga anade
val den, som en gång planterade dessa trad och buskar, att de med tiden skulle få
sådana enorma proportioner, som de nu ha. Troget har emellertid generation efter
generation klippt och format dessa valv, bersåer och figurer. Resultaten framgå av
bilderna.

Det tar mycken tid i anspråk att skota om detta arv, och de hårt arbetstyngda
bonderna av i dag anse sig ej ha råd att offra tid på ett så improduktivt arbete som
denna årligen återkommande klippning. For att dessa kulturhistoriska kuriositeter inom
våxtvarlden och triidgårdskonsten ej på grund av bristande skotsel skola falla i van-
vård bekostas deras ans åtminstone delvis av allmånna medel och de lara enligt lag
skyddas mot åverkan.

Samtliga fotografier iiro tagna från tradgårdar belagna i byn Badbergen.
Inger Wedborn.

Kniphofia (Tritoma)
Skønt denne gammelkendte Staude, den har været kendt i Europa i over 200

Aar, meget ofte kaldes Tritoma, bør vi kalde den Kniphofia, det er nu dens bota¬
niske Navn, idet den er opkaldt efter en tysk Botaniker.

Kniphofia hører hjemme i Syd Afrika og hører til Liliefamilien; paa Grund af de
høje Blomsterstængler med de oftest orangefarvede, akslignende, store Blomsterstande
kaldes den paa dansk for Raketplante eller Fakkelblomst; - Englænderne kalder den
„Red-hot Poker", hvilket betyder „Gloende lidrager", et meget morsomt Navn.

En veludviklet Plante, der 0111 Efteraaret staar med flere store Blomsterstande, er

noget af det mest glødende iøjnefaldende, man kan tænke sig. Løvet er mørkegrønt
glinsende, Bladene er lange, stive, græslignende, saa Planten ogsaa er dekorativ før
Blomstringen, saa den foruden til Anvendelse i Rabatter er smuk plantet i større
eller mindre Hobe i Græsset eller i Nærheden af Vand, hvor den virker meget male¬
risk;-men Kniphofiaen bør plantes paa et Voksested, hvor der ikke kan befrygtes
staaende Fugtighed, den fordrer en kraftig, muldet Jord og rigeligt med Næring i
Vækstperioden.

Kniphofia formeres let ved Frastikning af Sideskud eller ved Deling af ældre
Planter; —for Arternes Vedkommende er Frøformering det hurtigste. De bør kun om¬
plantes om Foraaret, naar de er kommet lidt i Vækst. Kniphofia er ikke fuldt haard-
før hos os med Undtagelse af K. Tuckii, de bør derfor vinterdækkes, saa snart den
første Frost indfinder sig, Bladene tilbageskæres da til ca. 35 cm over Jorden, og der
lægges et tykt Lag Blade, Tørvestrøelse eller Tang om hver Plante; i meget strenge
Vintre fordres yderligere Dækning, f. Eks. anbringes et omvendt Kar eller en Kasse
over Planterne, til en mildere Periode indtræffer.

Der er flere Arter Kniphofia, som næsten alle stammer fra Syd Afrika; den tid¬
ligste og sirligste er K. Rufa, den er betydelig mindre end" de andre Arter, men yderst
elegant og længeblomstrende, ligetra Juni til Efteraaret, Blomsterne er gule med svagt
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Kniphofia hybrida
Royal Standard.

røde Rande. — K. Tuckii er bredbladet, kraftig og af kompakt Vækst, den bliver kun
ca. 60 cm høj og blomstrer i Juni—Juli; Blomsterne har ikke den glødende Farve¬
pragt som hos de andre Arter, de er kedeligt matorange og nærmest matgule, naar
de er fuldt udsprungne, derfor findes den nu sjældent opført i nogen Prisliste; — men

ejendommeligt nok er den meget udbredt paa Vestfyn, hvor den ofte ses i Landsby¬
haver. K. uvaria er den bedste Art, og det er fra den de fleste af de gode Have¬
varieteter stammer; ved Krydsbefrugtning med K. Tuckii er der ogsaa fremkommet
flere gode, tidligtblomstrende Varieteter med K. uvarias gode Egenskaber. K. uvaria
grandiflora bliver over 1 m høj, Blomsterne er glødende orange, September—November.
K. hybrida Pjit^eri, lysende rødorange, 80 cm, tidlig og stedseblomstrende. K. h. Glow,
herlig koralrød, tidlig. K. h. Royal Standard, guldgul med glødende skarlagen, 150 cm,

pragtfuld. K. h. The Rocket, ildrøde, meget store Blomsterstande, September—Oktober,
150 cm.

Til store Efteraarsbuketter er Blomsterne enestaaende holdbare og smukke.
Carl V. Lange.
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Et Billede fra Erstad-

Jørgensen: Vandhaven.
Et godt Eksempel paa,
hvilken Righoldighed
og Afveksling et Vand¬
parti giver Anledning
til. I Forgrunden en fro¬

dig Bergeniabevoks-
ning, tilhejre Hosta

i Blomst.

Boganmeldelse
E. Erstad-Jørgensen: Vandhaven, dens Anlæg, Planter, Fisk m. m., 83 Sider med 65 Illustrationer,

H. Hirschsprungs Forlag, Pris 4,50 Kr.
Erstad-Jergensen har længe, men vistnok mest i de senere Aar syslet meget med Vandet og alt,

hvad der kan knyttes dertil til Berigelse af vore Maver, og det er glædeligt, at han nu gennem
dette lille Skrift ger os andre delagtige i sine Erfaringer; for Bogen er væsentlig bygget paa egne

Erfaringer. Haverne er jo paa Grund af Tidernes Ugunst blevet mindre og mindre, og netop derfor
er der al mulig Grund til at faa mere ud af dem, og hertil er Vandet en uvurderlig Faktor,-en
Kontrast til den evindelige Græsplæne, som mange Gange virker kedeligt især i den lille Have,
medens Vandet altid er et oplivende Moment. Jeg er ikke bange for i mange smaa Haver at anbe¬
fale Springet at erstatte Græsset med Vand, - i Forbindelse med Sten, Grus og Planter af mere op¬
livende Virkning end Græs, — og her er Erstad-Jergensen Pioneren, der er begyndt med sin egen
Have og ved, hvad han taler om. „Vandhaven" er ikke et stort og imponerende Værk, - f. Eks. kunde
man have ønsket mange af de ellers gode Billeder meget sterre, saa man kunde have faaet virkelig
Glæde af de mange Detailler, - se blot paa de faa store Billeder, - men (len indeholder et Væld af
Oplysninger, som vil være til Nytte og Glæde for saavel Fagfolket som Havefolket. M. Gram.

Formandsskifte i Det kgl. danske Haveselskab
Ved den sidst i Marts afholdte Generalforsamling trak Selskabets energiske og interesserede

Formand gennem 17 Aar, Professor H. O. G. Ellinger sig tilbage fra sin Post, og i hans Sted valgtes
til Formand Stiftamtmand Kr. Haugen-Johansen, som allerede var Medlem af Bestyrelsen.

Til den ved Formandsskiftet ledigblevne Plads i Bestyrelsen valgtes Arvelighedsforskeren, Pro¬
fessor, Dr. phil. Øyvind Winge. Desuden bekræftedes paa Generalforsamlingen Valget af to nye Med¬
lemmer af Bestyrelsen, nemlig Kommunegartner Michael Gram, som er valgt til Sekretær, og Ingenier
cand. polyt. Arthur Petersen, som i Lebet af 1938 har aflest henholdsvis Stadsgartner Fabricius Hansen
og Ingeniør Juel-Jørgensen. Kassererposten er efter Fabricius Hansens Fratræden overtaget af Grosserer
Hans Lystrup. De evrige Medlemmer af Bestyrelsen er Handelsgartner Svend Bruun, Redakter Kaj
Flor og Planteskoleejer Svend Poulsen.
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En Have i Dronningemarken
I 1934-35 anlagde jeg Haven for Grosserer F. V. Hartz paa Parkovsvej. Huset

er bygget af Arkitekt Tyge Hvass.
Der var et ret stort Afgravningsarbejde i Græshaven, og denne afgrænses mod

Dronningemarken og en Del af Parkovsvejen med en Kalkstensstøttemur, som for
Hjørnets Vedkommende blev udformet i 4 lave Terrassemure, hvis 15 Felter blev be¬
plantet med Roser. Raftehegnet er overalt beklædt med Epheu, hvorimellem er espa¬
lieret forskellige Slyngplanter og Buske. Desværre er Dronningemarkskvarteret be¬
hæftet med den kedelige Servitut, at Hegnene der ikke maa være over 1,3 m høje.
Hvad Formaal en saadan Servitut har, er ret ubegribeligt, men at den er til stor
Gene for Haveejerne er uomtvisteligt. Naar man har købt og erhvervet sin Grund

i dyre Domme, bekostet at bygge Hus og lave Have, er det beklageligt, at man er
afskaaret fra ved Hegn at holde forbipasserende ude fra Indblik i Haven, saa meget
mere, som selve Vejbilledet ingenlunde behøver at være mindre værdifuldt, hvor det
er afgrænset ved høje Mure, Plankeværker og Hække. Haven burde dog først og
fremmest tilhøre Huset og ikke Vejen.

Om den ret store Flisegaard er der bygget en Gulstensmur, og Beplantningen i
denne er foruden et Par enkle Træer mest stedsegrønne Prunusarter. Bag Støttemu- •
ren er plantet en Del Stenplanter og krybende Buske som Forplantning for mere

højtvoksende stedsegrønne Buske, som med Tiden skulde lukke for Indblik samt
danne Læ. I Plænen foran Roserne er der nu plantet en Del store Fyr og Gran og
desuden nogle fritstaaende Rhododendron. En Græsgang forbinder Flisegaarden med
Baghaven ved to lave Trin, og Beplantningen ved denne er Rhododendron med Un¬
derplantning af Primulaer. I Baghaven er Beplantningen hovedsagelig Birk og Fyr og
Gangbelægningen her Klinker lagt paa Kant. Ved Gangen og den runde Plads er
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Grosserer F. V. Hartz' Villa paa Parkovsvej.
Foroven Indkørslen, forneden Facade mod Haven.
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Fra Grosserer F. V. Hartz' Have paa Parkovsvej.
Foroven Rosenterrasserne i det nordvestlige Hjørne.

Forneden Flisegaarden øst for Villaen.
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anbragt en Del stivstilkede Stauder. I det aabne og brolagte Indgangsparti er der
kun anbragt 3 lange ranglede Birke, en Ildtorn og en smal Beplantning af den lille
kønne stedsegrønne Pachysandra terminalis. Anka Rasmussen.

Gartnernes Stueplante-Udstilling
i Det kgl. danske Haveselskab blev en Succes. Arrangementet i Brøndsalen var

lidt ud over det almindelige, idet der bl. a. var indlagt et ekstra „Loft" af Rør-
maatter paa Birkeskelet, som gjorde Salen større og morsommere. Inddelingen af en
saadan Sal kan jo ikke varieres meget, — de mange ældre og moderne Planter fra
Stue og Vinterhave var anbragt paa et todelt Midterbord og et Bord bagi Salen,
og saa var der naturligvis dekoreret med Hængeplanter overalt.

Der var mange særdeles vel kultiverede Planter fra Specialister paa Omraadet
Stueplanter. „Den gamle Have" ved Frederiksdal havde vel nok den mest sortsrige
Stand med yderst velkultiverede Enkelteksemplarer, Gartner Ekelund, Rebildvej, havde
en smuk Stand, domineret af „Sølvvin", Svend Bruun sen., Brøndbyvester, meget
smukke, enorme Anthurium Scherzerianum, „Flamingoblomster", Lund Petersen, Virum,
pragtfulde Rhoicissus og Cissus, P. Bech, Hvidovre, en smuk Samling nyere Pelar-
goniasorter og Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Landbohøjskolens Have
havde smukke Samlinger.

I Nischen i Salens Sydende var der naturligvis en Vinterhave, nydeligt arrangeret
af Handelsgartner A. E. Henriksen, Rudersdal, og i Salens modsatte Ende havde kgl.
Hof-Kurvemager R. Wengler ved Arkitekt Mogens Lassen i Forening med Dansk
Blomsterhandlerforening ved Anlægsgartner E. M. Deichmann indrettet en overordent¬
lig nydelig, lys og venlig Havestue med „Kurvemøbler" i Spanskrør. Her maa noteres

D. T. Poulsen og Eigil Kiærs Foraars-
bed foran Udstillingssalen.

Foto: Forf.
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Hjerne af L. Wenglers og Dansk Blomster-
handlerforenings Stand.

Foto: Forf.

en glædelig Fornyelse paa Omraadet Kurvemøbler eller lad os hellere sige Spansk-
rørsmøbler, — de har lært noget af Staalmøblerne og er blevet fikse og behagelige.
Staalampen var ikke den daarligste! En ny Opfindelse blev her lanceret, nemlig Espa¬
lierfelter af Spanskrør til Opsætning paa Væggene i Vinterhave, Havestue o. lign.
Steder,-en fiks og god Idé. — Om Espalieret af Glasrør i Vinduet er lige saa godt,
rent praktisk set, skal jeg lade staa hen.

I en stor Tilbygning til Salen havde Havearkitekt Eigil Kiær indrettet en smuk
Vinterhave med Murstensgulv og -mure, Spanskrørsmøbler og i Midten en smuk og

Eigil Kiærs Vinterhave med den mor¬
somme Sejle i Midten.
Foto: Forf.



Den ene af Udstillingens „Gader".
Foto: Forf.

ejendommelig, dog ikke bærende Sejle, visende i Felter Havekunstens Udvikling gen¬
nem Tiderne.

Stærk Søgning havde Udstillingens Poliklinik, hvor Folk hos den unge Have¬
brugskandidat Frk. Vibeke Blom kunde faa Raad og Vejledning ang. Behandlingen
af saavel syge som sunde Stueplanter. Det var en Idé, som slog godt an!

I Plænen foran Udstillingssalens Facade havde Havearkitekt Kiær bygget det af¬
bildede Bed med „Skorstene" til et rigt Udvalg af D. T. Poulsens Foraarsplanter, som

præsenterede sig udmærket her, Billedhugger Breinholt viste et Udvalg af sine Arbej¬
der i Kunststen, Forenede Granitbrud Anvendelsen af Nexøsten i et lille Anlæg af Aude
og Troels Erstad, — og saa var der i Tilgift en hel Del tekniske Stands med Litteratur,

Møbler, Parasoller, Haveredskaber, Ke¬
ramik og Rødler, Grus og Sten, Tørve¬
strøelse, Gødning og alt, hvad man el¬
lers har Brug for til Haven.

Af. Gram.

A. E. .Henriksens Vinterhave i Salens Sydende.
Foto: Forf.
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Den tilbyggede Vinterhave (Eigil Kiærs) med
lireinholts Skulpturer foran.

Foto: Forf.

Reichsgartenschau Stuttgart 1939
Når utgangspunktet er galest
er resultatet som oftest originalest.

„Per Gynt".

Et sterkt kupert terreng, mest bestående av forlatte steinbrudd og soppelfyllin-
ger, med en karrig bestand av akasier var det som for utgjorde Killesberg. Stuttgart
hadde stor interesse av at få området sanert, da byen de senere år har vokset opp
rundt om. Det var på det rene at det best kunde nyttes til folkepark og dyrehage.
Et friluftsbad fantes der alt i forveien. Så kom man på den gode idé å bruke om¬
rådet til „Reichsgartenschau 1Q39". Derved kunde de i noén grad forsvares, de vel-
dige summene som måtte til for i overskuelig tid å få terrenget i brukbar stand, og

muligheten for å finne en god losning var storre.
Det ble utskrevet en konkurranse om idé til utforming av terreng og bebyggelse,

og det ble forlangt samarbeid av en hage- og en bygningsarkitekt. Den vant stor
tilslutning og forste premien som ble lagt til grunn for utforelsen, vant hagearkitek¬
ten Hermann Mattern (en av Karl Foersters narmeste medarbeidere) sammen med
arkitekten Graubner. Disse to fikk den kunstneriske ledelse av anlegget, men det var

bemerkelsesverdig at også de som fikk andre og tredje premie og de hvis forslag ble
innkjopt fikk overlatt mindre oppgaven.

Området som er over 50 ha ligger på skråningen av en av de hoyder som om-

gir byen. Det frie utsyn som en fra ethvert punkt i terrenget har over byen og Neckar-
dalen var avgjorende for utjormingen i store trekk. Mattern sier han så sin opgave
deri „das die Flecken in ihre Umgebung nicht mehr als etwas Besonderes, weder als
besonders haszlich noch als besonders romantisch erscheinen".

Noen tall vil bedre enn ord gi et bilde av hvad dette har kostet. 600 tusen m8
jordmasse er beveget, derav 100 tusen m3 matjord. Det er anlagt 15 tusen m2 vann-

anlegg og 50 tusen m2 vei. Av store trær (opp til 20 m hoye og med en vekt på
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Renk av eik med sete og rygg
av vidjer.

10 ton) er clet flyttet om og plantet inn bortimot 1500, likeså store mengder vin¬
tergrønne og blomsterbusker. Disse plantingene som ble påbegynt i 1937 gjor at ter-
renget alt virker naturlig bevokst. Av roser er det plantet ut 60 tusen, av tulipaner
aliene 150 tusen, like mange stauder av forskjellig slag, og i utstillingens lop kom¬
mer det ut over en million vår- og sommerblomster. Ved åpningen sidst i april var
det utfort ca. en halv million dagsverk, derav rigtignok en stor del av militære og
arbeidstjeneste.

Det er betegnende for utstillingen at store områder utenfor er lagt om. Det er
skaffet en vakker oppfartsvei fra byen, og sporveien er fort fram til hovedinngangen.
Forst kommer en inn på festplassen som på tre sider er omgitt av enkle, rene byg¬
ninger i rodt sandstein, utstillingshaller og administrasjonsbygninger. Til venstre for
denne ligger et veldig, regulært basseng med doble rader fontener, og fra det stiger
det bratt opp til den sjakkbrettformete dalia-avdeling som er omgitt av utstillingshal¬
ler for blomster og tekniske artikler.

Rett fram fra festplassen kommer en gjennem en pergola ned på sommerblomst¬
engen hvis ene buete side dannes av en utstillingshall for hageplaner og modeller.
Her blomstret ved åpningen tusenvis av gyllenlakk, tulipaner og påskeliljer. Med
sine mange ganger og sitteplasser tjener den som en utmerket konsertplass. Den går
direkte over i akasielunden, trebestanden som var her fra gammel tid. Her er skaf-

Trapp med tregelender.
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Villflor-hagen med sitt uværsskur. Legg merke til det vakre steinarbeide.

fet en rik undervegetasjon av bregner, stauder og vintergrønne vekster. Astilber er

plantet ut i store masser, likeså fins det en Primula-hage hvor alle de arter og kul¬
turformer er plantet ut, som det var mulig å få tak i. Ved åpningen'stod den i fullt
flor og vakte stor oppmerksomhet. Rhododendron-dalen blir sikkert like stor severdig-
het når den står i blomst.

Et friluftsteater som også kan brukes til folkedanser ligger likeså i akasielunden,
godt innpasset i en dalsenkning.

Til venstre stiger Killesberg bratt oppover og her er det anlagt en vinhage, en
monsterplanting av dvergfrukttrær og en hagekoloni med en rekke typehager og

typehus.
Ved foten av denne bakken (og som en fortsettelse av akasielunden) brer det

seg en vid slette. Skråningene rundt omkring er tilplantet med kongslys, Digitalis og
gyvel, og over sletten brer seg store grupper av riddersporer. Sletten smalner inn¬
over til en dal, oprinnelig et af de store steinbrudd som er fylt igjen slik at de rode
kalksteinsveggene står igjen 6—8 m hoye og danner en utmerket kontrast til den ro¬
lige grasflaten i dalen. Her er rosene plantet ut i store frie grupper, roser i alle for¬
mer, vildroser, gamle og nye sorter, de nyeste samlet i et „Leistungssehau", Klatre-
rosene er plantet dels nede langs skrenten, dels oppe på så de får henge utover.

Dalen stiger noe innover og en kommer inn i et småkupert terreng hvor det er
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Friluftsteateret under arbeide.
På grasplenen i midten kan det

settes ut benker.

samlet en del interessante småanlegg. Herta Hammerbacher har laget en villflor-
hage hvor alle distriktets ville plantet og en hel del utenfra er plantet inn i sitt na¬

turlige miljo ved vannkanten, i blomsterengen, i bakkeskråningen og underskogen.
1 nærheten ligger en landsbykirkegård med monstergyldige gravminner, god grav-

planting og et vakkert cermonihus. Så kommer en skolehage som sommeren igjennem
skal passes av byens skolebarn. I utstillingens ytterste hjorne ligger et badeanlegg
med svommebasseng, omkledningshus og restaurant, og store grassplener omkring for
solbad og sport.

Det ovrige terreng faller herifra jevnt nedover mot dalen. Det karakteristiske drag
her er en serie på 5 dammer hvor vannet gjennem bekkefar renner fra den ene
til den andre. En rik staudeplanting liver opp og myker av den noe stive form som

anlegget har fått. I denne del av anlegget har utstillingens restauranter og alle hyt¬
ter og villaer med tilhorende hageanlegg fåt plass. Hagene er utfort etter de beste
prinsipper for bolighager, men viser ellers lite nytt eller bemerkelsesverdig. Det er
derimot interessant å sammenlikne bygningene med den bekjente AVeissenhof-Sied-
lung som ligger ret utenfor utstillingsområde. Den blev bygget omkring 1930 i den
tids utpregede funkis-stil. Flere hus er tegnet av Le Corbusier selv. I motsetning til
disse griper de nye hus som utstillingen viser noen typer av tilbake på gamle bygge¬
former både i material og form. De altfor steile tak er vel næppe noe å efterligne,

Lyskaster nedgravd i Jorden.
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Vei gjennein akasielunden. Underplanting av Taxus.

derimot er det verdt å legge merke til hvordan godt, håndverksmessig arbeid er kom¬
met til verdighet igjen. Dels ytrer det seg deri at det material som anvendes, Stein,
tegl eller tre ikke får pusses eller males (i hoyden impregneres) men virker med sin
egen dekorative verdi. Dels anvendes i stor utstrekning kunsthandverk: smijern, tre-
skurd, tekstiler og fresker til utstyr av de enkle, lyse interiorene. Og endelig er det
interessant å se hvordan de store stottemurer som holder det bratte terrenget oppe
— og også en del mindre bygninger — er oppfort i en teknikk som gjennem århun¬
dreder er anvendt i vinhagene langs Rinen. Arbeidet er utfort av gartnere og det er
ikke anvendt noe binnemiddel selv i murer paa 6 m hoyde.

Utstillingen holdes oppe til ut i oktober og det anordnes en Række særutstillin-
ger i forbinnelse med forskjellige planteslags hovedsesong. Det er gjort mye for at
publikum skal finne seg til rette. Det velkjente lilleputtog fra Dresden og Essen forer
også her publikum rundt til alle severdigheter. Det er en række restauranter med
musikk og dans innenfor området. Skyggefulle sitteplasser, de mange dammanlegg og
fontener skal gore utstillingen tiltrekkende selv i sommerheten. Og om kveldene er

utstillingen opplyst med lyskastere som ligger nedgravd i jorden og sender lyset opp
på bygninger, trekroner, skråninger og fjellvegger.

Også byen og distriktet er meget severdig med en mektig natur, en rik flora og
fin, gammel bebyggelse. Sigurd Hoff.
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Under det ovenfor omtalte „III. Reichsgartenschau" foranstalter „Reichskammer der bildenden
kiinste" en Plan- og Modeludstilling for Haveanlæggere, omfattende forskellige Afdelinger, hvori¬
blandt offentlige Anlæg, Folkeparker, Sportsanlæg, Badeanlæg, Forhaver og Gadebeplantning, Land-
skabsbehandling og -pleje vil dominere i de første 2 Maaneder. I de næste 2 Maaneder bliver det
særlig Villa- og andre „Wohngarten", Weekendhaver, Fabrikshaver o. lign. og i de sidste 2 Maaneder
Kirkegaarde, Havebyer, Kolonihaver o. lign.

Der skulde blive meget af Interesse at studere her.
For den, der faar Tid og Lejlighed at tage længere sydpaa, vil det sikkert lønne sig at tage

Udstillingen i Ziirich med.
Den finder Sted fra 6. Maj til 29. Oktober og omfatter et ca. 300,000 m2 stort Areal omkring

den indre Del af Ztlrichersøen, og der er ofret ca. 40 Millioner franc paa at stille den paa Benene.
Under Udstillingen, nemlig fra 31- Juli til 3- August afholdes i Ztirich den 3- internationale

Kongres for Havekunst med faglige Foredrag, Udllugter o. s. v. Qt

Havearbejde i Juni
Vandet i bassinet er nu varmt, og tiden inde til udplantning af Nøkkeroser og andre vand¬

planter. I en særlig varm periode grøntfarves bassinvandet og der tilsættes en god portion levende
daphnier, som man selv kan opdrætte eller tage fra et vandhul, hvor der er overflod, eller ganske
simpelt købe hos en fugle- og fiskehandler.

Haven er nu i sin rigeste blomstring både oppe og nede, og stauderne skyder kraftigt i vejret.
Mange sorter kan ikke undvære stokke og opbinding, men det er en nødhjælp der må undgås hvor
det lader sig gøre, da opbindingen må foretages med stor skønsomhed hvis den ikke skal virke skæm¬
mende, og det er langtfra alle sorter der mister det gode udseende selv om de falder omkuld og
derefter vokser op igen før blomsterne folder sig ud. Det sidste gælder f. eks. ikke altfor høje sorter
af Gyldenris. Den meget almindelige opbinding med en enkelt stok og et enkelt kast udenom alle
staudens stængler, som derefter synker om til den ene side som et skråt stillet knippe, den ene staude
hængende mod øst den anden mod vest er et ynkeligt syn. Hvor der ikke er tid dertil eller til¬
strækkelig kvalificeret hjælp, er det klogest at holde sig til sorter der under almindelige forhold
kan undvære opbinding, men det er rigtigt nok at mange af de aller smukkeste sorter hører til dem
der ikke kan undvære støtte. Også Georginer og Lathyrus må passes med opbinding.

De afblomstrede buske kan nu udtyndes inden de nye skud. er kommen rigtig igang. Visne
Rhododendronblomster vrides af, og sålænge det er overkommeligt vil det også være rigtigt at af¬
klippe visne syrentoppe og guldregnsklaser, da frugterne ikke er nogen pryd, og da guldregnbøn¬
nerne både kan anrette ulykker, fordi de er giftige, og ulempe ved selvsåning både her og der.

Efter Set. Hansdag er det tid at påbegynde klipning af løvfældende hække, og espaliertræer såvel
som slyngplanter af enhver slags må også passes med opbinding og knibning af for tætsiddende skud..

Jorden mellem roser og høje stauder holdes så vidt mulig åben med hakke og rive, da det frem¬
mer omsætningen i muldlaget, og hæmmer den altfor stærke fordampning.

Juni kan undertiden være tør, og i så fald maa vandsprederen i gang, da en for stærk udtør¬
ring af Jorden på denne tid kan have skadelige følger for både blomster og frugter og tillige hæmme
ansættelse af blomsterknopper for det kommende år.

Særlig nyplantede' ting der endnu ikke er helt rodfæstede tåler ikke at tørre ud, og ganske
særlig gælder det for stedsegrønne træer og buske, større bøgeplanter og andre ting der er plantet
med indsyet jordklump. Til erstatning for fordampning fra bladene opsuger rødderne i klumpen
hurtigt dennes vandindhold, og kun ved en grundig, jævn og langvarig vanding er det muligt at
holde klumpen fugtig i en tør periode, og hvis dette ikke lykkes er der al udsigt til at det forholds¬
vis kostbare træ går ud allerede den første sommer. £, E.-J.

Gesellschaft Reichsarboretum
er et nyt Selskab, som er dannet i Tyskland under Reichsforstamt, for hvilket Gfiring er Chef,

med det Formaal at oprette Arboreter i forskellige Egne af Tyskland. Hovedsædet bliver i Frank¬
furt am Main.
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Syringa tomentelia
En Gartner ved København har valgt at reklamere for sin Forretning med Skiltet:

„Plant noget Nyt", — ikke noget daarligt Slagord, - blot man saa har det nye, man
reklamerer med. Det er jo nemlig ikke let at blive ved at finde noget Nyt, og finder
man endelig noget Nyt, som man gerne vil gere andre delagtige i Nydelsen af, saa
er det ikke altid, det kan faas, — eller i alt Fald kan det være svært at finde. Men
paa den anden Side maa det nye jo hales frem i Lyset, og Haveejerne maa forlange
det, - saa skaffes det da ogsaa som Regel frem.

En enkelt Gren af Syringa tomentelia.

For noget Nyt trænger man jo til! Det er ikke nok, at det er dejligt, det man
har, — man maa have Afveksling. Saaledes ogsaa med Syrenerne. Man ser næsten
kun de lidt stive Varieteter af Syringa vulgaris, den almindelige Syren, som ganske
vist faas i mange Farver, — og Syringa chinensis, som ganske vist er lette og elegante,
men dog bliver lidt kedelige i Længden.

Til Afveksling vil jeg derfor anbefale den ganske vist ikke nye, men lidet kendte
Syringa tomentelia, ogsaa kaldet Syringa Wilsonii.

Den er en Type for sig, som er ligesom lidt mere gemytlig jend de foran nævnte,
idet dens Vækst er noget mere fri og sprælsk, som det vist ganske godt fremgaar
af Billederne, og Blomsterklaserne er meget store, men lette af Bygning, og saa blom¬
strer Busken meget længe, idet Klaserne ligesom vokser frem efterhaanden, saa de
enkelte Blomster eller Smaaklaser springer ud gennem en længere Periode. Det, at
Blade følger med ud imellem Smaaklaserne er ogsaa af udmærket Virkning, og ende¬
lig changerer Blomsterne i Farve, idet de inden Udspringet er mørke og helt ud¬
sprungne lysrosa, og der samtidig findes alle Stadier.

Syringa tomentella angives at blive 3 111 høj, — og den er ret bred, saa den maa
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have ret god Plads; men ef¬
ter min Anskuelse er den
altsaa værd at give en saa-
dan god Plads, — som saa

mange andre af de i dette
Aarhundredefra Kina impor¬
terede Prydbuske.

Michael Gram.

Frodig Busk af Syringa tomentelia.
Foto: Forf.

Flytting og planting av store trær
Når en hage eller park skal plantes til med trær eller busker, blir det oftest plan¬

tet med rikelig avstand med henblikk på at trærne skal vokse sig til. - Eller det blir
plantet relativt tett under forutsetning av rettidig uttynning. I begge tilfelle må en
vente i årevis før men får fram det ønskede billede.

Men ofte har en ikke tid til å vente; alt skal gå så hurtig i vår tid. En kan komme
ut for opgaver som forlanger en hurtig løsning. Dette har for å nevne et eksempel
vært tilfelle ved anlegg for store utstillinger; her har en ofte bare noen få år å gjore
på, og det kreves i rett tid et anlegg som skal virke tilvokset og harmonisk.

I slike tilfelle kan en komme til å måtte befatte sig med flytting og planting av
store trær. Dette har i almindelighet fallt temmelig dyrt, og det er da også det rike
Amerika som hittil har vært ledende på dette området.

Men vi lever i en teknikkens tid; ved utviklede tekniske hjelpemidler soker vi å
gjøre arbeidene enklere — og derved billigere. Så også når det gjelder flytting av æl¬
dre trær. På dette området er tyskerne i de siste par år kommet i forgrunnen.

Forutsetningen for at omplantingen skal lykkes er at trærne får beholde tilstrek-
kelig røtter, og at de flyttes med stor nok rotklump. — Man har i lopet av de siste
årtier prøvet de forskjelligste metoder for å opfylle disse betingelser. Til å begynne
med forsøkte man ganske enkelt å grave trærne ut med så stor jordklump som mu¬

lig; ved transporten som var vanskelig, fallt den oftest fra hverandre.
Så forsøkte man med frosset jordklump. Trærne blev gravet ut om høsten, og så

ventet man på at kulden skulde sette inn. Men ofte lot den vente lenge på seg så
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arbeidet ikke kunde utføres til fastsatt tid; eller frosten var for svak så jordklumpen
ikke ble ordentlig gennemfrosset. Selve plantingen i frosset jord innebar også van-
skeligheter; transporten var ikke lett.

I de senere år har man derfor i Tyskland ikke anvendt planting med frossen jord¬
klump. Trærne er blitt gravet ut med nødvendig rotklump, og denne blev så em¬
balleret så omhyggelig som mulig med strie (sackvav) forat jorden ikke skulde falle
fra røttene. Slik er de fleste trær på Reichssportfeld (Olympia-Stadion) i Berlin plan¬
tet. Metoden krever meget arbeide, blir dyr og innebærer for stor risiko; for trans¬
port over lengere avstand er metoden lite brukbar.

En stor aber ved disse metoder er at treet blir løftet op på transportmidlet ved
hjelp af en kjetting, som blir bundet om trestammen. Selvfølgelig forsøkte man å be¬
skytte stammen så godt som mulig; men tiltrots for at selve plantingen gikk efter
opskriften, hendte det ofte at treet ikke kom sig fordi det hadde tatt skade av kjet-
tingen.

Andre utveier blev da forsøkt. Det blev f. eks. bygget en firkantet kasse rundt
jordklumpen; det var vanskelig, og det tok lang tid. Hevningen av kassen med den
vanlig brukte stubbebryter var også forbundet med flere vanskeligheter. Metoden
blev derfor brukt ved kortere transport, hvor en kunde skyve en lav tralle (plante¬
vogn) inn under kassen og frakte den vekk.

Under plantingen på Tannenberg, rundt minnesmerket for det historiske slag som
stod der, blev det også flyttet en del større trær. For dette formål konstruerte en
smed i Østpreussen en meget sindrik kasse, som iår har fått stå sin prøve i Berlin.
På Øst-Vestaksen, Berlins nye hovedgate, som blev åpnet på Hitlers fødselsdag, har
anleggsfirmaet Richard W. Kohler plantet flere hundre ca. 15 meter høie lind. Her
er den nykonstruerte kasse anvendt i stor stil.

Kassen er oventil firkantet, men den nedre del er kjølformet. Den består av fire
hoveddeler, nemlig de fire sidevegger, som lettvindt kan settes sammen. Kassens form
og deler, samt fremgangsmåten ved arbeidet skulde forøvrig fremgå av hosstående
billeder med tekst.

Kassens størrelse må rette sig efter treet og trearten. Ved løvtrær har det vært
angitt at kassens tverrmål bør være 8 gange trestammens diameter. For nåletrær må
kassen være relativt større. Vi bruker her i firmaet 4 kassestørrelser:

Billede 1.

Man graver ut en (ordklum p
som svarer til kassens stør¬

relse; det graves ferst lodd-
rett ned på alle fire sider.
Retter og rotgreiner sages
eller klippes av så sidefla-
tene blir (evne. De to side¬
vegger med „k)øl" stilles op

og forbindes med de to lave
sidevegger ved bolter (sees
godt på billede 3)-
Nu graves det forsiktig på
skrå inn under kassen idet
man retter sig efter ytter-
kanten på dennes „kjelveg-
ger". Det settes en pel un¬
der hvert hjørne så kassen
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Billede 2.

ikke velter. To sterke jern¬
rer, som skal holde bunnen
på plass (se billede 3) stik¬
kes inn i jernbolter, festet
til „kjølveggene". Nu slåes
bord inn mellem rørene og
den skrå jordvegg så det
dannes en bund. - Det sam¬

me arbeidet utferes på den
annen side. - Jordklumpen
dekkes også på oversiden.
To rer stikkes inn i bolter;
mellem rørene og jordover-
flaten legges bord som slåes
fast med kiler. (Se billede 6).
Jordklumpen ligger nå helt
fast i kassen. Pelene under

Billede 3-
to av hjørnene taes vekk
og treet veltes over til si¬
den. Den ca. 4 meter høye
bukk med de to taljer stil¬
les over kassen. Taljen fe¬
stes til solide kroker på
„kjølveggen" og kassen med
treet heves opp.
Hullet fylles igjen; det leg-_
ges et par solide bjelker og
et par brede planker over
forat bilen, som nå kan ryg¬

ges inn under treet, ikke
skal synke.Treet senkes ned
på bilen og kan transpor¬
teres bort hvor langt det
skal være.

Billede 4-

Planting: Plantehullet gra¬
ves så stort at det blir 30-40
cm mellem hullets vegg og
kassens sider. Hullets dybde
ikke dypere en kassens. Hul¬
let dekkes med solide bjel¬
ker og planker (se billede 6).
Bilen kjøres inn under den
oppstillte bukk, og treet he¬
ves litt så bilen kan kjøre
vekk. Det stilles en støtte

under toppen av treet så
den holdes op fra marken.
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Billede 5.
For å beskytte mot Solen og
hindre fordamping gies tre-
stainmen en bandage uv siv.
Planker og bjelker fjernes.

Billede 6.

Kassen senkes ned i hullet;
samtidig hales treet i opp-
rctt stilling ved hjelp av et
taug, festet til toppen og lagt
over bukken (se billede 5)-
Boltene, hvori jernrørene
under kjolen er festet, løs¬
nes så rør og bunnbord kan
taes vekk. En av kassens
lave sidevegger blir tatt ut,
og resten av kassen heves
op.. Skulde treet ikke være
kommet nøiaktig på riktig

Billede J.

plass, kan det forskyves ved
en donkraft som billede 8
viser (viktig ved alléplan-
ting). - Til fylling av hul¬
let rundt jordklumpen taes
en jordblanding: 2-3 baller
torvstrø blandes med et bil-
lass kompostjord. Jorden
stampes godt til, og det van-
nes rikelig. Torvstrøet vil
holde på fuktigheten og rot-
dannelsen blir fremmet. (I
tilfelle av stiv leirjord må
sørges for dren).

77



Billede 8.

Picea pungens glauca,
15 meter.

Billede 9.

Taxus baccata fastigiata,
innkasset og hevet, plnnte-

vognen stillet på plass.
Alle fotografier optaget

av Forf.

I. 1,25X1,25, dybde 1,10, lav sidevegg 0,40 cm
II. 1,40x1,40, - 1,30, - - 0,45 -

III. 1,80X1,80, - 1,40, - - 0,50 -

IV. 2,50x2,50, - 1,75, - - 0,50 -

Man må naturligvis påse at det blir brukt taljer med tilstrekkelig bærekraft. På
kasse II f. eks. bør man ha taljer som hver har en garantert bærekraft på 5-6 tons.
Vekten vil nemlig dreie sig om 10 tons efter jordarten. Når en bruker denne kasse¬
størrelse må en også anvende en ekstra sterk bukk, bygget på solideste måte; til å
holde på bunnbordene bør en bruke kraftige H-jern istedetfor jernrør. — Kasse IV
blev forøvrig spesielt bygget for to store Picea pungens glauca, hvorav den største
var 46 år og 15 meter høy.

Ved denne nye metode kan en nemlig også plante om selv større nåletrær uten
for stor risiko. Dette er f. eks. i større stil utført på flyvemaskinkonstruktør Hen-
schels gods i Diepensee. Her er det plantet et ca. 15 meter bredt lebelte av eldre
nåletrær. Arbeidet er av professor Wipking-Jiirgensmann overlatt firmaet Rich. V.
Kohler. Vi har her plantet 2 Picea pungens på 13 og 15 meter, ca. 15 Taxus baccata på
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5—8 meter, ca. 10 Buxus på 3—5 meter og et par Jumperus sabina med en bredde
på 2 og 3 meter.

Det dreiet sig i dette tilfelle om en kortere flytting på 10—300 meter, og de fle¬
ste trær blev derfor flyttet ved hjelp av plantevogn og hestekraft. De to store Picea
pungens i kasse IV blev derimot transportert på en solid siede som blev trukket på
grove solide jernrør over en bane av sterke planker. Som trekkraft blev anvendt en

talje på 2 tons, festet til et solid tre; men kunde en få leiet en dampveivals eller en
sterk traktor vilde det gå hurtigere. Trær i kasse II kan ikke flyttes på bil.

Den nye plantemetode har naturligvis flere finesser, som det ikke kan nytte å
komme inn på her; det må læres i praksis. Med litt øvelse går arbeidet relativt hur¬
tig og lett, og blir derved billigere. Men det viktigste er at risikoen ved plantingen
er redusert til det minimale.

Berlin i mai 1939- Knut Castberg.

Rhododendron Fortunei
Denne særprægede rhododendronart stammer fra Kina og er fuldkommen hårdfør

i vort klima på kalkfri jordbund. Det er en af fædrene til de almindeligt dyrkede,
storblomstrede hybrider, af hvilke ganske vist adskillige som Pink Pearl, Dr. Endtz
og andre overgår den i blomsternes størrelse og farvepragt, men næppe når den i
fornem skønhed.

Bladene er store og velformede af en egen blød, grøn farve, violet duggede og
med rødlige stilke. Væksten er kraftig og velafvejet, og blomsterne, der er sart bleg¬
røde, bærer selv i fuld ud¬
sprungen stand mærke af
den sammenfoldede tilstand
i knoppen. Støvknapperne
er hvidgule, og støvvejene
ender i en lille blank, græs¬

grøn perle. Den blomstrer
lidt før syrenerne henimod
slutningen af Maj.

E. E.-J.

Rhododendron Fortunei.
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Clivia miniata (Syn. Imantophyllum miniatum)

Naar man søger virkelig gode Stueplanter, er der sikkert ikke noget bedre end
Clivia; — ganske vist fordrer den stor Plads, efterhaanden som den vokser til; men
spiller dette en mindre Rolle, vil De sikkert blive glad ved at anskaffe et Eksemplar
og med Aarene følge dets Grokraft og hele Udvikling.

Clivia har hjemme i Syd-Afrika, den hører til Amaryllisfamilien. Bladene er lange,
tykke, skinnende mørkegrønne og vedvarende, saa Planten selv efter Blomstringen
er mindst lige saa dekorativ som nogen Palme eller anden Bladplante. — Blomsterne
er store lilieformede og sidder paa høje, kraftige, stive Stilke, ofte 12-15 paa en Stilk,
Farven er noget ubestemmelig; det latinske Navn miniata betyder mønjerød, og det
kommer den vel nok nærmest, dog i en meget lysere Orangetone og med gulligt Svælg.

Clivia kan overvintre i ca. 5 Gr. Varme, staar den i almindelig Stuevarme, ge¬
nerer det den ikke, det befordrer Blomstringen, som efter Forholdene varer fra April
til hen i Juni; — navnlig ældre Planter kan være imponerende, Clivia skyder nemlig
Rodskud, saa Planterne ad Aare danner store, fyldige Buske af Skud, der næsten
alle hvert bærer sin Blomsterstængel, ofte 6—10 Blomsterstængler. — Selvfølgelig maa
saadanne Planter med Tiden have store Potter, ganske vist behøves kun Omplant¬
ning hvert andet-tredie Aar, medens det øvre Jordlag fornyes aarligt. Er Potten for
lille, skyder de tykke Rødder Planten op af denne, hvilket vanskeliggør Vandingen.

Omplantningen foretages bedst efter Blomstringen, der maa udvises den største
Forsigtighed, for at Rødderne ikke beskadiges; — Jorden bør være kraftig Mark- og

Kompostjord tilsat med Vs groft Grus. Om det ønskes, kan der samtidigt frabrydes
Skud til Formering.
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Efter Blomstringen mindskes Vandingen til hen paa Efteraaret, naar Planterne atter
begynder at vokse; naar Blomsterstænglerne bryder frem, tilføres ugentlig flydende
Gødning eller Kunstgødning, opløst i Vand, ca. 1 Topteskefuld til 4—5 1 Vand.

Af Fjender er der kun de hvide Uldlus, som angriber Clivia, de sidder gerne helt
nede ved Grunden af Bladene og bag disse; en eller anden Olieemulsion, f. Ex. Al-
bolineum eller Effektol (giftfri), er udmærket til at fordrive denne Plage,- med en
Svamp vaskes Bladene, og ved Grunden pensles Dyrene bort. Disse Præparater kan
købes i enhver større FYøforretning. Carl V. Lange.

Køngsbo
Mellem Køng by og Dybsø fjord omtrent midt mellem Næstved og Vordingborg

opførte Fru Godsejer M. Krieger for fem år siden en villa på en sandbanke, Ko-
stræde banker, hvorfra der er vid udsigt mod alle verdenshjørner både ud over
vandet og ind over den smukke egn med de mange herregårde, og nærmest af disse
Øbjerggård, som godsejer Krieger havde ejet, og hvor landskabsgartner Glæsel, da
jeg arbejdede på hans tegnestue sidst i halvfemserne, anlagde en smuk have. Om
det nu skyldtes godsejerens flygtige kendskab til mig fra den gang, er jeg ikke helt
på det rene med, men jeg kom i alle tilfælde mere end en menneskealder senere
til at anlægge haven ved den nye villa oppe på bakken.

Vid udsigt er som bekendt ensbetydende med blæst fra alle sider og navnlig da
på en lille halvø uden skov eller andre større plantninger. Og blæst var her, snart
fra øst, snart fra vest men mest og kraftigst vel nok fra nord, hvor der kun er kort
ud til vandet. Billedet over disse linier viser anlæget som en flyver ser det når han
kommer fra sydvest. Den mørke stribe fra huset ned mod det sted hvor man kører
ind på grunden er en græsslette, men i øvrigt ef hele arealet tilplantet.
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De første år var der en del arbejde med at finde planterne frem af de små høje,
hver havde samlet om sig, flyvesand fra nabomarker eller fra haven selv, men de
sidste par år er der faldet ro over gemytterne, og man kan nu se, hvilke arter der
kan klare sig under disse ekstreme forhold.

Td oplysning for andre der kommer ud for en lignende opgave, skal jeg op¬
notere de erfaringer der kan uddrages efter 4—5 års vækst.

Upåklageligt har følgende sorter taget fat og er nu i god groning:
Berberis Thunbergii.
Colutea arborescens.
Cotoneaster Simonsii.

Cytisus præcox.
Cytisus scoparius.
Cytisus scoparius Andreana.
Hippophae rhamnoides

(udmærket hvor der var fugtigt ved
kloakudløb men ellers endnu kun
med svag vækst).

Jasminum nudiflorum

(på husets nordestside).
Laburnum anagyroides.
Ligustrum ovalifolium.
Lycium halimifolium.

Picea pungens.
Pinus silvestris.
Pinus nigra.
Pinus montana.

Polygonum baldschuanicum.
Populus alba nivea.
Pseudotsuga taxi folia.
Rosa rugosa.
Rosa spinosissiroa.
Rosa Hugonis.
Rosa Moyesii.
Rosa eglanteria magnifica.
Rosa polyantha Else og Kirsten Poul¬

sen.

Slyngroserne American pillar og Dr.
W. van Fleet.Partenocissus virginiana.

Mindre godt, men dog tåleligt klarer følgende sig:
Abies concolor. Picea abies.
Castanea vesca. Populus nigra var. italica.
Cotoneaster horizontalis. Prunus cerasifera.
Evonymus europæus. Quercus robur.
Juniperus communis. Robinia pseudacacia.
Laburnum alpinum. Sorbus scandica.
Malus purpurea Eleyi. Thehybrider og pernetianaroser.

På noget forbedret jordbund i køkkenhaven voksede hasselnødsorter, æble, pære
og blommer, stikkelsbær og ribs ganske godt, asparges og brombær udmærket.

Kun mådeligt har følgende klaret sig, uden dog at gå ud:
Lonicera Periclymenum (for lystog blæsende?).
Parthenocissus tricuspidata.

Carpinus betulus.
Fagus silvatica (for blæsende?).

Af stauder på en rabat der havde fået et tilskud af c. 10 cm. let muldjord var

følgende i fortrinlig vækst:
Althæa rosea.

Bergenia.
Centranthus ruber coccinea.
Cerastium tomentosum.

Echinops ritro.
Euphorbia polycroma.

Gaillardia grandiflora.
Geum hybr.
Gypsophila paniculata 11. pi. •

Nepeta mussini.
Sedum spectabilis.

E. Erstad-Jørgensen.

Havearbejde i Juli
Roserne er nu ved at overtage føringen. Hver dag bringer nye blomster, og hver dag drysser

de ældre - hvis de da får lov, hvad de imidlertid ikke bør få, da det er betydeligt lettere med en
af disse sakse, der fastholder det afklippede, at fjerne alle blomster, der er ved at tabe den første
skønhed, langt lettere end at have besvær med at opsamle hfdryssede blomsterblade mellem de tor¬
nede småbuske, hvortil så alligevel kommer arbejdet med at afklippe den tomme blomsterstilk. Og
en rosenrabat med 100 frisktudsprungne blomster er nok så tiltalende som en rabat med dobbelt så
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mange blomster hvoraf halvdelen er på retur. Et tilskud af Nitrophoska, der delvis vandes ned, me¬
dens resten dagen derpå bringes ned med hakke og rive, vil give rigere flor og kraftigere skud til
den senere blomstring. Mod meldug sprøjtes med svovlkalk 2:100, eller Albolineum 1:100, og sam¬
tidig ses efter om der ikke også er meldug på ridderspore og andre stauder, så de kan få lidt med.
For bladlus sprøjtes med nikotin 1:100 med tilsætning af sæbe. Sammenrullede blade med larver
afpilles, ligesom de larver der udhuler skudspidserne. Der luges nu som ievrigt hele sommeren mel¬
lem stenplanter, hvor navnlig eenårigt rapgræs kan være en plage der ikke er nem at holde nede.
Det er særlig let når jorden er bled efter regn. Myrer kan være plagsomme på disse steder hvor
de bygger gange mellem planternes redder og ind under sten og fliser. Derrispulver (Dana Myre-
Gift) er vistnok i en ter periode det mest virksomme middel, men det fordriver ikke de små uro¬
stiftere for efter gentagen pudring af jord og planter. Vanding med Myrol i oplosning 2: 1000 træn¬
ger bedre ned i gangene og kan med held anvendes også i en kold og våd tid, hvor Derris har
svagere virkning. Hvad der trænger til gedning må helst få det i denne eller til ned i næste måned.
Sommeren går jo på hæld, og navnlig frostfølsomme planter må ikke stimuleres til at fortsætte væksten
for længe, men hellere se at få modnet deres skud i tide inden frosten sætter ind. Sidst i måneden,
når lavendelhækken er ved at blomstre af, klippes den godt tilbage, og de nye skud får så tid til
at modnes så de er i stand til at stå vinteren igennem. Når dette passes vil en Lavendelhæk der
står på solrig plads aldrig fryse tilbage. Til skygge egner den sig derimod ikke. Noget ganske lig¬
nende gælder Nepeta Mussini der klippes stærkt tilbage såsnart den bedste blomstring er forbi, den
vokser sig hurtigt grøn igen og når endda at give endnu en blomstring i etteråret. Nepeta må hver¬
ken klippes eller omplantes i efterårstiden, da den så rådner i vinterens løb. Skal den omplantes
må det ske om foråret eller samtidig med tilbageskæringen efter den første blomstring.

E. E.-J.

Boganmeldelser
C. Th. Sørensen: Om Haver.

Et stort og stateligt Værk i Kvartformat paa 237 Sider med lige saa mange Haveplaner og Bille¬
der. Værket er trykt paa fint Papir i Egmont H. Petersens Hof-Bogtrykkeri, hvilket er en Garanti
for smukt Arbejde, og i Kommission hos Emil Wienes Bogforlag. Prisen er, i grent Lærredsbind
Kr. 32,00.

Det er jo ikke Smaapenge for et Værk om æstetisk Havebrug; men naar man tænker paa, hvor
let man i mange Tilfælde bliver af med en lignende Sum, - og bagefter ingen videre Fornejelse har
deraf, ber Overvejelserne for en enkelt Gangs Skyld falde ud til Fordel for en Genstand, som og-
saa har blivende Værdi. „Om Haver" er et baade instruktivt og fornejeligt Værk, idet Tekst, Bil¬
leder og Planer paa den rigtige Maade, ved gode Eksempler fra saavel Forfatterens egne, som fra
de fleste danske og nogle svenske Kollegers Haver ger Rede for, hvad der i hvert enkelt Tilfælde
er det særegne og karakteristiske, saa man ved Gennemlæsningen faar et godt Indblik i Havearki¬
tektens Værksted. Men - medens vi er ved Havearkitekter - hvorfor er saa Erstad-Jørgensen anbragt
mellem de „historiske"? Ganske vist var han vor første Havearkitekt, og ganske vist har han en
Søn, som ogsaa er Havearkitekt; men den, der kender E.-J.s Vitalitet, maa dog holde paa, at han
endnu er en af de friske og inciterende iblandt os.

Bogen omfatter alle Slags Haver, fra store offentlige Parker over Haver ved Boligkomplekser til
store og smaa Villahaver og Rækkehushaver. Jeg har hørt Folk anke over, at der var for mange
store og for faa smaa Haver i Bogen, - og det kan der vist være noget om, - den vil nok faa lidt
vanskeligt ved at blive helt populær i vor demokratiske Tidsalder. Jeg tror, der vil ligge en Opgave
i at lade den faa en Efterfølger, - en Fortsættelse med en Rigdom af Havedetailler, - fra mindre og
smaa Haver, - for de mere folkelige Haveejere. Der er vist noget om, at naar dygtige Folk skal skrive,
bliver det let for pompøst eller videnskabeligt, - de tænker ikke altid nok paa, hvem de skal have
i Tale.

Bogen er pyntet med en hel Del Farveplancher af Havens Blomster, - de har egentlig ingen rig¬
tig Sammenhæng med Stoffet; men de er meget nydelige, selv om det endnu kniber lidt med at faa
det rigtig knaldgule frem i Crocus, Azalea, Forsythia osv., - hvorimod Vintergækkerne har faaet lidt
af det i Stedet.

Men se paa Værket, og se, om De ikke skulde faa Lyst at eje det! M. Gram.
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„Danske Herregaardshaver",
som er udgivet af Det Kgl. danske Haveselskab med Støtte af Ny Carlsbergfondet, Carlsen-Langes

Legatstiftelse og Egmont H. Petersens Fond er nu afsluttet med det 13. Hefte.
Der er hermed skabt et smukt, historisk Værk, som er Udgiverne, Forfatterne og Bogtrykkeren

værdigt. Det sidste Hefte maa vel nok siges at være det „tyndeste", det er egentlig kun Ledreborg,
som har faaet en saa omfattende „billedlig" Behandling, som er blevet de tidligere behandlede Ha¬
ver til Del. Man skulde tro, der kunde være kommet noget mere ud af Bernstorff, - og der er iøv-
rigt i Heftet flere store halve Sider, hvor et godt Billede vilde have været af Værdi og have gjort
Heftet fyldigere og Afslutningen festligere, - for her mangler der noget, - Forfatteren af det sidste
Hefte, Docent Christian Elling, er mere ter Historiker end Lektor Georg Georgsen, som har tilrette¬
lagt alle de foregaaende Hefter og sat sit kunstneriske Præg paa dem. M. Gram.

Dansk Naturfredning.
Danmarks Naturfredningsforenings Aarsskrift 1938-1939- Man kan ikke andet end glæde sig hvert

Aar, naar man modtager dette smukke Hefte, som altid indeholder en Rigdom af dejlige Billeder
fra den danske Natur, - som de fleste af os vist i Grunden, efter hvad Udlændinge siger, paaskøn¬
ner alt for lidt. I Aar er der især to Artikler, man maa fæste Opmærksomheden ved, nemlig Pro¬
fessor Wesenberg-Lunds om Faunaens Kaar i de danske Nutidsskove med en Række tydelige Billeder,
ikke af Faunaen, men af Floraen og saa Ingeniør Blixenkrone-Møllers om Københavnsegnens Fred-
ningsplan, som enhver „Stor-Københavner" vil læse med Interesse, - og i Billederne nikke genken¬
dende til de Stier og Landskaber, hvor han færdes paa sine Søndagsture. M. G.

Nyt fra Norge
Norsk Hagearkitektlag, Oslo,

er antaget som nyt Navn for „Hagearkitekt- og Anleggsgartnerlaget", som er den norske For¬
ening af projekterende Havearkitékter. Dens Formand er Hagearkitekt Einar Hildrum. Den norske
Anlægsgartnerforening bærer Navnet „Hagearkitekt- og Anleggsgartnermesterlaget", og det er denne
Navnelighed, der har givet Anledning til Navneskiftet. For udenforstaaende vilde det være endnu
mere greit, om Anlægsgartnerforeningen ogsaa forenklede sit Navn.

Vår Tids Hage av Q. Aspesæter, E. Grobstok, O. Nordal, Kr. Kraft og E. Strøm er udkommet paa
Gyldendal Norsk Forlag, - en diger Bog paa næsten 200 Sider, stort Format, rigt illustreret. Det er
en populær Bog, som sikkert nærmest er tænkt som en Orientering for det store Publikum, en Ori¬
entering i, hvorledes vor Tid eller maaske snarere vor Tids Fagkundskab ser paa Have- og Park-
spørgsmaalet. Man faar paa en klar og letfattelig Maade et lille Indblik i, hvad Havekunst er, og
hvorledes den har udviklet sig og bør udvikle sig fremefter for at svare til vor Tids og dens Men¬
neskers Behov og Krav.

Forfatterne, som formentlig har det fælles Ansvar for alle Bogens Afsnit, slaar særlig et Slag for
Haveboligen som vor Tids Have i Modsætning til Fortidens Hus for sig og Have for sig, og de gør
Rede for de forskellige Elementer, hvoraf en Have bliver til, samt for hvorledes den bliver til paa
rette Maade. Plantematerialet vises særlig Interesse, men ogsaa de mangfoldige døde Materialer faar
sin Del, og der. gøres Rede for Anlægsomkostninger, Vedligeholdelse o. s. v.

Det frie Land, offentlige Anlæg, Anlæg ved Lejehuse, Balkoner, Taghaver og Kolonihaver ind¬
tager en forholdsvis beskeden Plads.

Bogen maa vist siges at svare godt til sit Formaal, - med de mange, gode instruktive Billeder og
korte, klare Tekst. Hvis enhver Haveejer fik en saadan Bog til Studium vilde meget se bedre ud,
og Havearkitekterne vilde faa lettere ved at faa deres fornuftige Synspunkter igennem. M. G.

Vår Hage »
hedder en ny norsk Kollega, som netop har set Dagens Lys, idet første Hefte er udkommet i

Maj. Det er et Maanedsblad, som i meget minder om det netop ophørte danske „Vore Haver" - idet
det er et alsidigt, populært, illustreret Havetidsskrift med gode ansete Medarbejdere, — kun forekom¬
mer Omslaget knapt saa nobelt, - det er lidt skrigende med nogle ikke altfor vellykkede, stiliserede
Blomster. Men maaske skal det være saaledes for at blive populært, ellers kan det jo let forandres.

Redaktionen bestaar af Avdelingsgartner E. Gruda Forfang og Hagearkitekt Olav Aspesæter,
Adresse: Bestun, og Forretningsførerens Adresse er: Øvre Sinedalsvejen 52> V. Aker.
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Villa Belvedere
Ved Strandvejen lidt nord for Taarbæk ligger det smukke gamle landsted Bel¬

vedere ovenover den dybe skrænt ned mod Øresund. Udefra set ligger huset ufor¬
andret som det har ligget i mere end hundrede år med indgangsdøren mellem to ær¬

værdige kastanier, et billede på uforstyrret ro i skarpeste modsætning til den uen¬
delige strøm af biler der dagen lang jager forbi, i den grad slag i slag, at jeg ikke
kunde undgå at få en af dem med på billedet.

Det gamle Belvedere set fra Strandve)en.

Det er dog kun facaden mod vejen der er helt uforandret. Skiftende ejere har
udvidet og bygget til, navnlig i den for nylig afdøde grosserer Christian Holms ejer¬
tid foretoges en større tilbygning af nuværende kgl., bygningsinspektør Axel Maar
der på udmærket måde forstod at føje nyt og gammelt sammen til et harmonisk hele.

Langs Strandvejen er arealet i tidens løb blevet så stærkt beskåret som det vel
kan tåle, men også mod øst er der forholdsvis kneben plads mellem huset og den
ret stejle skrænt.

Da den nuværende ejer bankdirektør E. v. Kaiiffinunn i 1937 overtog stedet var
haven i en utilfredsstillende tilstand. En part af skylden herfor må jeg vel nok selv
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Haven set fra syd med
terrassen foran havedøren.

bære, da jeg båtle havde givet den dens daværende form, og havde forestået dens
vedligeholdelse gennem mange år. Men forholdene må dog vist bære broderparten,
da de mildest talt var vanskelige. Foruden den eg og bøg, der endnu står tilbage,
voksede den gang endnu tre store bøge langs skræntens overkant, og når blæsten
kom ind fra søen og pressedes op langs skrænten, mødte den disse trækroner, hvor
den med yderligere pres blev tvunget ind ad den smalle spalte mellem trækronerne

Samme haveparti som ovenfor
set fra nord.
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Stauderabatterne med de store

træer over bassinet.

og skræntens overkant, for derefter at opføre en for havens planter alt andet end
opmuntrende kehraus på det smalle areal mellem skrænt og hus. Dels dette, men
samtidig også det forhold, at slagskyggen fra de høje træer næppe havde trukket
sig tilbage, før en ny skygge listede sig frem fra husets side, sådan at havearealet
praktisk talt kun fik sol et par timer midt på dagen. Men der er mennesker som
har svært ved at overvinde sig til at hugge høje smukke bøge, selv om enhver kan

Selve bassinet med Verrochios
beremte springvandsSgur fra

Palazzo vecchio i Florens.
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Pavillonen syd for
stauderne og en
del af rabatten

langs sydskellet.

forstå, at det er disse, der modsætter sig alle ønsker om sol og blomster. Den kolde
fornuft sejrede dog tilsidst, og de tre sydligste bøge måtte bide i græsset — det græs
der havde hadet dem længe og inderligt.

Nu var der for så vidt mulighed for at tilvejebringe en hyggelig have, men det
var dog først da den nye ejer og hans blomsterelskende frue ønskede at gøre noget
alvorligt for at realisere i alle tilfælde en afglans af den havedrøm vi alle mere eller

Bøge- og egestam-
merne bag muren,
hvor det kniber for

ligusterplanterne
at vinde med de
andre ude i solen.
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Opgangen ad
skrænten til den
lille terrasse ved

gavlen af det
nye hus.

mindre huser, først så blev der lejlighed til at foretage det eneste, der helt kunde
hjælpe: at bygge en mur ved skræntens overkant som et bolværk mod blæsten fra
sundet.

Af hensyn til udsigten blev den dog kun bygget een meter høj og der valgtes
det den gang endnu ret nye materiale K. H. beton-blokke. Blokkene er stillet på et
30 cm fundament af slagge, og uden anvendelse af mørtel opbygget i fire-fem skif-

Sydgavlen af det
gamle hus med ro¬
ser oppe og nede.
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Flisepladsen under markisen
hvorfra der fører 4_5 trin ned
til en udsigtsterrasse. Figuren -

Fugletræk - der afslutter den
vedbendklædte mur er af

billedhugger Sondrup.

og
al¬

ter, der som bekendt hver er 25 cm høje. Blokkenes hulrum fyldtes med jord
murens side ind imod haven beklædtes med hønsevæv hvorpå espalieredes den

Nedgang fra den søndre ende af
haven ved den lille stråtækte

pavillon.
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Et stykke af den vedbendbevoksede
mur over skrænten.

mindelige småbladede vedbend, der nu den anden sommer er tæt og grøn som en

hæk, selv om det endnu kniber lidt inde under bogen. Bagsiden dækkes af ligustrum
ovalifolium.

Midt for havetrappen viger muren noget tilbage for at skaffe plads til et guld¬
fiskebassin, der bedre end rabatstauder tåler skyggen inde under trækronerne, men
til begge sider for bassinet ligger brede rabatter med halvhøje stauder. Terrænets
højdeforhold blev samtidig reguleret ved afgravning foran det gamle hus jævnhøjt
med terrænet ved enderne, og af hensyn til de derved ændrede udgangsforhold an¬

lagde vi en fliseterrasse med to trin ned til græsset. Roserne har fået deres plads dels
foran sydgavlen og dels langs forbindelsesgangen mellem det nye og det gamle hus,
og langs plankeværket mod syd er mere skyggetålende stauder og skovbundsplanter
med enkelte stedsegrønne og en ældre dekorativ guldregnbusk. Skrænten mod Øre¬
sund er græsklædt og med skrågange delvis med jordtrin til nedgang fra den lille
terrasse mod nord og fra pavillonen mod syd, og de elme der vokser på og under
skrænten holdes klippede for at give fri udsigt over vandet.

E. Erstad-Jargensen.

Havearbejde i August.
I denne måned bliver dagene mærkbart kortere, og duggen falder om aftenen. Det er derfor tid

til deling og omplantning af mange tidligtblomstrende stauder og 'stenplanter såsom Primula, Aurik¬
ler, Irisarter, Trollius, Viola cornuta, Lupiner og lberis som dog ligeså godt eller bedre omplantes i
April-Maj. Sidst i måneden kan tillige stedsegrønne træer og buske med held omplantes med klump.
Nåletræshækken klippes og de løvfældende hække der blev klippet sidst i Juni gås igen efter med
hæksaksen for at fjerne de sideskud der mispryder hækken. Huksbomhække såvel som buksbomind¬
fatninger klippes sidst i måneden eller ind i September.

Den hvide lilje Lilium candidum omplantes bedst i denne måned. Løgena lægges 15-20 cm dybt.
Også tidligblomstrende løgvækster som Vintergæk, Scilla, Crocus, Chinodoxa o. s. v. er det godt at
lægge nu, så de kan nå at få rodfæstet sig inden vinter og være parat når foråret kalder.

E. E.-J.
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Glasvægge i Haverne
Det er ikke noget Nyt at benytte svært Glas, Raaglas til Vægge i Haverne, ja,

de har saagar været omtalt for flere Aar siden i Havekunst; men uvist af hvilken
Aarsag har de aldrig rigtig vundet Indpas, disse Glasvægge. Man hører om enkelte
Eksempler fra Udlandet, særlig Tyskland, hvor man egentlig ikke skulde synes, de
var saa paakrævede som herhjemme; men ellers har man hidtil kun dristet sig til en
maaske lidt udvidet Benyttelse af Glasset til Læ for Terrasser o. lign. i Forbindelse
med Huset.

Disse Par Linier fremkommer for at animere en eller anden dristig Haveejer el¬
ler Havearkitekt til at forsøge med en rigtig Glasvæg i Stedet for en Hæk, et Planke¬
værk eller et af disse evindelige Raftehegn, som man nok kan blive ked af at se paa
i Længden, og som, det har vist ikke rigtig været paaagtet før, er et af de dejligste
Samlings- og Udklækningssteder for alskens Utøj, som man saa faar at slaas med i
Haverne, — jeg skal blot lige nævne Bænkebidere, Ørentviste og Myrer, som man
undertiden kan finde hele Reder af under de efterhaanden sig løsnende Barkflager.
Raftehegnene kan være meget pæne som nye, saalænge Barken er frisk og lysebrun;
men naar først Barken, især i Byluften bliver sort og grim og begynder at skalle af,
saa er Glansen af St. Gertrud, og hvis man ikke har faaet Hegnet dækket af Slyng¬
planter forinden, saa er det meget grimt, — og tænk, hvad der kan samle sig af Utøj
og Sygdomme i saadan et overgroet Raftehegn.

Nej, skal man have Raftehegn, bør man have Rafterne afbarkede og helst ferni¬
serede; men saa kommer vi op paa en helt anden Pris, — som jeg forøvrigt nok 'me¬
ner, det er værd, hvis man ellers har Raad.

Men saa er det, vi kommer til Glasvæggen!
Har De nogensinde rigtig tænkt paa, hvor skummelt og surt der kan være bag

Glasvægge som Læ for en Blomsterhave.
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Konstruktion af den nedenfor afbildede Espalier-Glasvæg.

Espuliervæg af Kaaglas, monteret i Jefrnstativ.
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saadan et tæt og overgroet Hegn, — jeg tænker naturligvis mest paa de Stakler, der
har det syd for en lille Have, — smal Rækkehushave for Eksempel. Og tænk saa som

Modsætning paa, hvor venligt der bliver bag en Glasvæg, — i den aabne Veranda
eller paa Terrassen med en Læskærm af Glas, blot paa den ene Side.

Selvom Raaglasset ikke er gennemsigtigt, er det jo i høj Grad gennemskinneligt for
en hel Del af Solens Straaler, og det viser sig, at Planterne trives helt anderledes
paa Nordsiden af en Glasvæg end af Mur, Plankeværk eller lignende, og saa giver
den et lysere og venligere Indtryk. Som Læskærm inde i en Have vil den virke let
og ikke adskillende som et tæt Hegn eller en Læhæk, og saa er der det morsomme
ved det, at Blomsterfloret i Læ af en Glasvæg bliver betydelig forlænget, især fordi
det begynder tidligere; men ogsaa ved, at man kan dyrke senere Sorter, som ellers
er vanskelige. Glasvæggen kan konstrueres paa flere Maader; men den almindeligst
benyttede i Tyskland er den i hosstaaende Skitse viste, en Jernkonstruktion fast-
støbt i Beton. Arbejdet skal naturligvis gøres præcist og solidt, da Væggen, hvor
den skal danne Læ, bliver udsat for et betydeligt Vindpres. Den i Skitsen og paa
det ene Billede viste Espalier-Glasvæg angives fra Tyskland at koste 15—18 Mark
pr. løbende Meter. M. Gram.

Symphytum grandiflorum
som hører til Familien Boraginaceæ, er en ganske fortrinlig Plante til Dækning

af Jorden paa skyggefulde Steder. Det er en lav Form af Kulsukker, som sine Slægt¬
ninge med ret store, mørkegrønne, ru Blade, som giver Planten et frodigt Udseende

og stor Dækkeevne, som det
vist ret tydeligt fremgaar af
Billedet, der er taget i Land¬
bohøjskolens Have, hvor
Planten synes at befinde sig
aldeles udmærket paa et lidt
hævet Stenbed under store,

gamle Elmetræer.'
Blomsterneer hvide Klok¬

ker, som ligner de andre Kul-
sukkerarters, maaske er de
lidt større, som Navnet an¬

tyder, og de fremkommer i
Mængde i Maj Maaned, saa
den grønne Bund bliversmukt
overstrøet med hvidt.

M. Gram.

Symphytum grandiflorum
i Landbohøjskolens Have.
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Ude i den gamle forstbotaniske liave i Charlottenlund, der rummer så mange værdi¬
fulde planter man ikke møder hver dag, er langs enkelte gange plantet den lille
buksbomart der bærer det botaniske navn Buxus microphylla. Den bliver aldrig klippet
men danner af sig selv en ganske lav og forholdsvis bred indfatning. Med sin sluttede

To stedsegrønne bundplanter

Buxus microphylla plantet som kant
i den forstbotaniske have ved Char¬
lottenlund Jernbanestation.

Thujopsis
dolabrata var.

nana som

bunddække
under løv¬

træer.
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vækst og de små gulgrønne blade vil den under mange forhold også være udmærket
egnet som stedsegrønt bunddække både i sol og skygge.

I samme have vokser også et lille krat af den ganske lave Thujopsis dolabrata var.
nana. Det er altså en dværgvarietet af den smukke, værdifulde og meget vindføre
Thujopsis dolabrata der findes i adskillige haver, medens dværgformen kun træffes
sjældent og næppe mange steder i smukkere udvikling end i Forsthaven. Det er altså
et nåletræ men den ligner flygtigt set et frodigt bregnekrat af frisk, blank, lysegrøn
farve og ligesom buksbom microphylla fuldstændig hårdfør og stedsegrøn. E. E.-J.

Onopordon bracteatum
Denne dekorative Plantes dan¬

ske Navn er Æselfoder, populært
er det lettest at karakterisere den
som en stor, grov Tidsel. Det er en

toaarig Plante, som det Aar, den
saas, danner en stor Bladroset, for
næste Foraar at skyde Blomster¬
stængel, for den afbildede Arts Ved¬
kommende paa indtil et Par Me¬
ters Højde.

Bladeneergraafiltede,indskaarne,
tornede, og det sidste er ogsaa Til¬
fældet med de kraftige Stængler.

Blomsterne er Kurveblomster, af
Farve mørkt karminrøde.

Onopordon formeres let ved Frø,
hvis man ikke rydder Planterne, in¬

den Frøet er modent, saar den sig selv. Den er ganske dekorativ, naar den kom¬
mer til at staa frit, saa man kan se hele dens kraftige Habitus fra Grunden.

M. Gram.

Norge faar Professor i Havekunst
Hidtilværende Docent i Havekunst ved Norges Landbrukshøgskole paa Aas, Olav

L. Moen er i et Statsraad den 15- Juni blevet udnævnt til Professor. Denne Udnæv¬
nelse er Udtrykket for et stærkt Ønske om at bevare Olav Moen for det Arbejde,
som han indledede ved sin Udnævnelse til Docent i 1921, og som han ellers vilde
have forladt for at overtage en Stilling som Leder af Statens Hagebruksskole paa
Dømmesmoen. Vi gratulerer Professor Moen til den Anerkendelse, som Udnævnelsen
er Udtryk for, og vi gratulerer Norge til som den første af de nordiske Lande at
have faaet en Professor i Havekunst. Det maa jo kunne tydes som en Anerkendelse
fra Myndighedernes Side af Havekunstens Betydning for Samfundet. M. G.
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Lejrplads paa Kirsten Kimers Vej paa Amager
I Forbindelse med Reguleringen og Udformningen af den 2 km lange Kyststræk¬

ning, fra Øresundsvej til Kommunegrænsen i Kastrup, der er anlagt som en natur¬
lig Strandbred, med oppumpet Sand, og med frit tilgængelige Græsarealer, anlagde
Københavns Kommune i 193^-37 en Lejrplads paa et nær Stranden liggende Areal.

Teltpladsen blev taget i Brug Sommeren 1938 og er beregnet som Standlejr.
Lejrpladsen er indrettet saaledes, at der er Plads til 56 Telte med et 6X10 m

stort Areal til hver Teltplads. Hele Arealet er græsklædt, med Teltene opstillet række¬

vis Øst-Vest med 10 m brede Græsveje mellem Teltrækkerne. Græsset slaas i Sæ¬
sonen med Le og ellers med Motorslaamaskine. 4

I det sydvestlige Hjørne af Lejren er indrettet en Fest- og Baalplads i en natur¬
lig Sænkning, som fandtes i Terrænet.

Foruden den oprindelige Bevoksning, som bestod af nogle Hyld og Elm, er der
indplantet nogle fritstaaende Træer i Grupper, for at give Mulighed for en Smule
Skygge hist og her. »

Det ca. 10000 m2 store Areal, som Lejren spænder over, var egentlig beregnet til
Udvidelse af Kommunens Oplagsplads; men af særlige Grunde kom denne Udvidelse
ikke til Udførelse.
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Boldplads indenfor Lejrpladsens Omraade.

Der var med Henblik paa Udvidelsen projekteret Køreveje paa Arealet, og Afløbs¬
ledninger med Nedløbsrende var udført.

Disse Brønde blev forsynede med Bræddekarme, ca. 40 cm høje og 50 cm i Kva¬
drat, med 5 i™111 f letværk i Bunden, samt et 30 cm Slaggelag. Bræddekarmene staar
direkte over Brøndristene og tjener som Fedtsamlere, saaledes at Lejrens Spildevand
kan slaaes i Brøndene, uden at Ledningerne tilstoppes ved eventuelle Fedtansamlin¬
ger. Pladsen er udstyret med Toiletbygning og et Marketenderi.

Der er opstillet 2 Drikkevandsposte, en i hver Side af Arealet. Den ene Post er

indrettet, saa at 3 samtidig kan tappe Vand. Den bestaar af en Keglebrøndring
124x64x94 cm, som er stillet omvendt og udstøbt med Beton. Vandledningen føres
op og afsluttes med en vandret liggende Rørring ca. 80 cm over Terræn, forsynet
med 3 Taphaner, og understøttet af 2 Rør samt Vandtilførselsledningen. Betonbun¬
den, som er forsynet med Afløb, ligger ca. 15 cm under Overkanten af Brøndringen,
og danner Basis for Opstilling af Spande ved Vandtapning. »

Den anden Post i Pladsens vestlige Side er en aim. Boop & Reuter. Ved Indgan¬
gen til Lejren er opsat Opslagstavler til Meddelelser for Lejrfolkene og til Opslag
af Reglement, som er udarbejdet i Samarbejde méd Lejrklubben for Danmark.

Paa Lejrpladsens østlige Del, paa begge Sider af Indgangen, er opsat Cyklestativer,
og bag Toiletbygningen er indrettet en brolagt Plads til Skarnbeholdere med Laag.
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Skitse af den i Teksten beskrevne Drikkevandsbrend.
Maal 1:25.

Pladsen ligger ideelt, nær ved Badestrand, med kraftigt Læ af gamle Popler mod
Nord, og indrammet med Fletværkshegn og gammel Tjørnehæk.

Lejren benyttes nu paa andet Aar af en Lejrforening under Lejrklubben for Dan¬
mark fra Juni til September.

Aksel Andersen.
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Direktør O. V. Mørchs Have
Vilvordevej 11, Charlottenlund

Havearealet er langstrakt og ligger direkte Syd-Nord med en meget lang Hæk
af Lind mod Vilvordevej og afgrænset mod Nabohaven med Raftehegn tæt bevokset
med Slyngplanter af forskellig Art.

I Havens nordligste Ende er Villaen placeret med rigelig Plads til Indkørsel og

Garage.
Hvis man tager Begrebet, man i Almindelighed kalder „Moderne Haver", kom¬

mer denne sikkert ikke i Betragtning; man har ikke her fulgt det efter Øjeblikkets
Opfattelse eneste rigtige: Banlysning af Grusgange til Fordel for Fliser. Ej heller har
man benyttet outrerede geometriske Figurer til Forbillede, ligesom man heller ikke
har leflet for det landskabelige, søgte naturlige med smaa, bugtede Gange, Trædesten
i Græs, som aldrig benyttes m. m. blot for at finde noget nyt og originalt, som Na¬
boen ikke har, og ingen Havekunstner endnu har fundet paa. -

Haven er rigtig, fordi den opfylder de Krav, man kan stille til en Have: Den brede
rolige Indkørsel mod Nord med god Plads foran Garagen til at vende og til at va¬
ske Vogn. Indgangs- og Indkørselspartiet er fuldstændig aflukket fra den øvrige Have.
Hegnet omkring Haven giver udmærket Læ uden derfor at skygge. Den meget lange
Lindehæk virker egenartet og smuk blandt de mange andre Hegn paa Vejen.

. Syd for Huset og op ad dette ligger et Rosenbed, som om Foraaret yderligere
er tilplantet med Stedmoderblomster og om Sommeren med Heliotroper. Foran dette

Staudehaven med det gamle engelske Solur.
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Direkt. O.V. Marchs Villa,
Solur paa Væggen, udført
i Kotta-Sandsten af Billed¬

huggeren Bertel Børge.

ligger en bred grusbelagt Gang med Siddeplads i Hjørnet ved Havetrappen. Som Es¬
palier paa Murene er anvendt mod Øst Polygonum bald., mod Syd Fersken, Vin,
Blaaregn og Passiflora; mod Vest Abrikos og Clematis og mod Nord Lonicera Henryii.

Den grusbelagte Gang løber fra Pladsen foran Huset ned langs begge Sider af
Haven og ender i en Siddeplads overfor Vandpartiet. Videre mod Syd ligger en stor,
ubrudt Plæneflade, som ender i en Pergolagang, dpr løber tværs over Haven og
deler denne. Gennem Pergolaen kan man se Staudehaven, der rektangulær ligger
mellem Grusgangene, som løber rundt i Haven. I Staudehaven er anvendt kunstige
Sandstensfliser som Gangmateriale, og et gammelt engelsk Solur er anbragt her. Fort¬
sætter man stadig mod Syd, kommer man til Vandpartiet, som naturligt er anbragt
paa Havens lavestliggende Sted, i Græs med Beplantning af gule Iris, Dunhammer,
Trollius, Bergenia m. m.

Som Baggrund for Vandpartiet og Afslutning af Haven staar en Del gamle Frugt¬
træer.
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Langs Grusgangen ud mod Vejen og mod Naboerne er Beplantningen meget
forskellig, idet man her har taget Hensyn til det smukke, — ved Anvendelse af Blom¬
ster, Buske og Træer efter personlig Smag, — det praktiske, ved Plantning af store
Træer, hvor Naboens 1. Sals Vinduer var for synlige.

Direktør Mørchs Have er praktisk, harmonisk og rolig i sin Udformning og virker
smuk og indtagende paa enhver. Dette tør jeg udtale, da det ikke er min, men Fruens
personlige Smag, praktiske Sans og store Interesse for Haven, som præger denne.

E. M. Deichmann.

En Japanhave
I Studenterbyen i Paris hvor forskellige nationer hver har bygget deres eget hus,

er et af de største opført af den japanske stat, og i forbindelse hermed ligger den
lille have billedet viser. Ingen anden nation vilde på så lille en plet være i stand til
at anlægge en have med så umiskendeligt et nationalt særpræg og samtidig af så
megen ynde.

Ikke desmindre virker det forstemmende, når man ved nærmere eftersyn opdager,
at de småpæle der hist og her er „nedrammet" i vandkanten er af stentøj. Er det
mon ikke et udslag af den smagsforvirring den europæiske kulturs fremtrængen har
forårsaget i Japan? Man mindes med ruelse den tid hvor nisser, hunde og hjorte af
stentøj var ved at trænge sig ind i europæiske haver. E. E.-J.

Haven ved det Ja¬
panske hus i stu¬
denterbyen i Paris.
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Actinidia Kolomikta
flankerende Hovedtrappen

paa Herbygaard.

. Actinidia Kolomikta
Det er i Grunden mærkeligt, at man ikke ser denne morsomme og taknemlige

Slyngplante meget mere, end Tilfældet er. Det er ikke nogen Nyhed, men den maa

jo alligevel være for lidt kendt. Det er en ret kraftigt voksende, tildels slyngende Busk
fra Japan og Kina, og den skal være meget haardfør, ja anvendelig højt op i Sverige.

Det morsomme ved Actinidia er Bladene, som er æg-hjerteformede og, naar de
springer ud, er helt hvide paa den yderste Halvdel, medens den inderste Halvdel
er grøn. Senere bliver den hvide Del efterhaanden lyserød fra Spidsen indefter, saa
der fremkommer et meget livligt Farvespil. Planten er tvebo, og det er mest hos Han¬
planterne, at Farvespillet findes, medens Hunplanterne kun har faa farvede Blade.

Blomsterne er smukke, hvide, vellugtende (Liliekonvalduft), fremkommer i Juni
Maaned, men sidder næsten skjult af Bladene. Frugten er et gulgrønt Bær, som er

spiseligt; men det er vammelsødt og ikke videre værdifuldt.
Actinidia vil gerne have fuld Sol, anbragt som her paa Billedet, hvor den helt

dækker et Jerngelænder i en lun Krog, befinder den sig storartet; men den kan og-
saa plantes frit ud, — f. Eks. hvor den kan klatre op i et Træ eller hen over et større
Stenparti, er den af god og ejendommelig Virkning. M. Gram.

Det kgl. danske Haveselskab
indbyder sine Medlemmer til en Udilugt til fremragende Privathaver i København og

Omegn Mandag den l8. September (udsat fra Juni). Der arrangeres en fælles Fro¬
kost under Turen (ca. 5 Kr.), og iøvrigt bliver der kun at betale for Befordring ca-
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4—5 Kr. pro persona. Deltagere bedes melde sig til Selskabets Kontor, Frederiksberg Rund¬
del 1, inden den lO. September, hvorefter Program vil blive tilsendt. Ønsker Delta¬
gerne at benytte egen Befordring, bedes det meddelt samtidig, ligesom hvis der eventuelt
kan afgives Plads til andre Deltagere.

Paa Bestyrelsens Vegne:
M. Gram.

„Eventyrets Blomsterland" i Forum

En af Billedhugger Brein¬
holts Figurer, - det er vist
ikke nødvendigt at anføre,
hvad den forestiller.

Den 28. September aabner „Forum" atter sine Porte for en Blomster- og Gart¬
neriudstilling, denne Gang arrangeret af Aim. dansk Gartnerforenings Københavnskreds
og Dansk Chrysanthemumselskab i Forening og med Hendes Majestæt Dronningen som
Protektor.

Der er ikke færre end 3 Arrangører: Slotsgartner Jul. Maag, Fredensborg, Have¬
arkitekt Eigil Kjær og Anlægsgartner Vald. Hansen, med sidstnævnte som Hoved¬
arrangør.

Hovedmotivet for
Udstillingen er for¬
skellige Arrangemen¬
ter med H. C. An¬
dersens Eventyr som
Ledemotiver. Lige for

' Indgangen vil Odense
Aa bugte sig gennem
et Landskab, straa-
Iende i alle Efteraarets
Blomsters Farvepragt,
med en Eventyrhøj i
Baggrunden, hvorfra
Aaen har sit Udspring.

I Hallens sydlige
Brændpunkt bliver der
opbygget et fantasi¬
fuldt Eventyrspring¬
vand, hvis samlende
Baggrund bliver en

Skulptur af H. C. An¬
dersen og Skulpturer
af Hovedpersoner i
flere af hans Eventyr,
udført af Billedhugge¬
ren Ejnar Breinholt.
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Mere skal vi ikke røbe paa Forhaand; men vi medes, bl. a. ved Havekunsts Stand,
for at se H. C. Andersens Eventyr paa en ny Maade. Der plejer jo at være Skøn¬
hed, Lunhed og Hygge i Forum under Gartnernes Udstillinger. M. G.

Havearbejde i September
Efter den noget stille sommer, hvor havemanden har haft tid til at gå og glæde sig over sit tid¬

ligere arbejde, er der nu igen mangt og meget som skal passes. Det er nu den bedste tid for efter-
årsplantning af stauder og stenplanter, og tiden for lægning af de fleste løg.

Hvor det drejer sig om tilplantning af bede og rabatter der endnu er optaget af udplantnings¬
planter kan man dog uden skade vente til noget ind i Oktober, hvis frosten da Ikke kommer til
hjælp forinden.

Liljekonvaller tages op nu eller til foråret, hvis man har et gammelt stykke, der er ved at gå
tilbage i blomsterrigdom. Der lægges 50-100 spirer pr. m2 og den bedste plads er inde under træer
og høje buske, f. eks. i en naddegang.

Vinterasters indplantes på tomme pladser i stauderabatten.
Afrømmede blomsterbede kan foruden med tulipaner, hyacinther, påske- og pinseliljer og andre

logplanter tilplantes med stedmoderblomster, forglemmigej, gyldenlak og andre toårige blomsterplan¬
ter der kan stå vinteren over, eventuelt med et lille risdække, for at blomstre om foråret i April-Maj.

Efter den forste nattefrost optages Georgineknolde og knolde af Montbretia og Gladiolus. De pud¬
ses af og indslås i sand i en uopvarmet kælder. Montbretia kan dog også blive stående kun dæk¬
ket af deres egen afskårne top, særlig hvis de er lagt bag en lavendelhæk eller andet der luner lidt
om vinteren. De fleste år går det godt.

Græsplæner der skal lægges om eller anlægges fra ny tilsås med bedst resultat i denne måned,
på solåben plads dog også indtil langt ind i Oktober. Navnlig de fmfraede arter der næsten ikke
bringes ned i jorden spirer lettere i den forholdsvis varme og fugtige jord end i forårets tørre, skarpe
vind og kolde jord.

Og så er det igen tid til at påbegynde større og mindre omlægninger i haven: Støbning af bas¬
siner sker bedst i denne måned, hvor man endnu ikke behøver at regne med stærk frost. De kan
så stå vinteren over med vand, der aftappes om foråret med sit indhold af de for planter og dyr
skadelige salte fra cementen og erstattes med friskt vand, der så endda får god tid til at opvarmes
og udluftes forinden bassinet i Maj-Juni tilplantes og forsynes med fisk, snegle og daphnier.

E. E.-J.

Kursus for Anlægsgartnere'
Den af Dansk Anlægsgartnerforening i Forbindelse med Teknologisk Institut og i Samarbejde med

Dansk Gartnerforbund oprettede Fagskole for Anlægsgartnere indbyder til følgende Kursus paa Tekno¬
logisk Institut i den kommende Vintersæson.

a. Kursus i Opmaaling, Nivellering og ■ Kalkulation, i 2 Klasser, en for Begyndere og en for Videre¬
komne. Begynder-Kursuset begynder 3- Oktober og det andet 28. November og varer til hen i
Marts.

b. Kursus i Tegning og Projektering for Anlægsgartnere, som har gennemgaaet Kursus a. eller har
lignende Forkundskaber, begynder 2. Oktober og omfatter ca. 70 Timer.

c. Fortsættelseskursus i Tegning og Projektering begynder 2. Oktober og omfatter ligeledes 70 Timer.
d. Kursus i Anlægsgartneri og Bogføring begynder 4. Oktober og omfatter Forelæsninger over Ar¬

bejder ved Nyanlæg og Vedligeholdelse af Haver samt praktiske Øvelser i Sten-, Klinke- og
Flisearbejde m. m., samt Bogføring,
og endelig er der

e. Kursus i Anlægsgartneri for Gartnere fra Provinsen, afholdes i Januar eller Februar og varer ca.
12 Dage, med Undervisning hele Dagen i de forskellige Emner som vedrører Anlægsgartnerfa¬
get, dels som Forelæsninger, dels som praktiske Øvelser.
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Araucaria imbricata
De lidt ældre husker sikkert den en gang så yndede Araucaria, der var mangen

husfrues stolthed, sådan som den stod på sin sejle eller i blomsterbordet, med de
vandret udstående etager, hvor grene og nåle havde samme lysgrønne farve. Det
var Araucaria excelsa.

De var ikke morsomme, og man ser dem meget sjældent nu. Billedet her viser
en slægtning af denne f

plante, der er hårdfør nok '

virkelig noget der min- if * ' < ■

en hvas spids, som ikke

skade af vinteren. På Als

Araucaria imbricata.
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Træet fordrer altså fugtigt klima og skal nok heller ikke udsættes for megen blæst,
Byluft lader derimod ikke til at genere. For hvem der har sans for det fremmedar¬
tede og som har en lunt beliggende have ikke langt fra kysten, er det et træ der al¬
tid vil gøre sig gældende både sommer og vinter. E. E.-J.

Magnolea stellata
Vi kender alle de storblomstrede Magnolea, hvis Blomster minder noget om en

stor, hvid eller lysrosa Aakandeblomst, og som hvert Aar nyder den Ære at blive
omtalt i Dagspressen, naar de store, smukke Træer foran Blegdamshospitalet i Ko-
benhavn i Forsommeren udfolder deres næsten eksotiske Blomsterpragt.

Mindre kendt er deres mere beskedne Søster, Magnolea stellata, hvis Blomsterrig¬
dom dog ikke giver store Søster noget efter, — tværtimod; men Blomsterne er ret
smaa, som Navnet antyder stjerneformede, og rent hvide. Busken er i det hele taget
finere bygget og er, naar den blomstrer i det tidlige Foraar — April, en overordent¬
lig yndefuld Fremtoning. Magnolea stellata er fuldtud haardfør; men der er den Ulempe
ved den tidlige Blomstring, at Blomsterne kan blive beskadigede af Nattefrost, og i
saa Fald bliver de brune og kedelige at se paa, — og stort bedre er det jo ikke, hvis
man dækker Busken, f. Eks. med Granris, for at sinke Blomstringen og beskytte mod
Frost, for det pynter heller ikke. Man bør derfor plante M. stellata paa et lunt Sted,
ikke i altfor stærk Sol, og saa, hvis der er Fare for Nattefrost, lave et lille Telt af
Sækkelærred, som let kan slaas over og fjernes igen. Saa kan man have megen Glæde
af den, idet Blomstringen i den kølige Aarstid strækker sig over lang Tid.

M. Gram.

Magnolea stellata
ved Indgangen til

Frederiksberg Have.



Det nordiske havearkitektmøde i Gøteborg
I de senere år har det været skik, at de nordiske havearkitekter samledes til et

fælles sommermøde, og traditionen tro havde Foreningen Svenska Trådgdrdsarkitekter
i år indbudt de nordiske kolleger til et møde i Gøteborg og dennes omegn i dagene
26. og 27. August.

Om morgenen den 26. samledes alle foran Centralstationen. Nogle var mødt med
fruer, så vi ialt talte 29 deltagere, hvoraf 6 norske, 20 svenske og 3 danske.

Haven ved Gunnebo, set fra Hovedbygningen.
Foto: M. Gram.

Efter at excursionens leder, tradgårdsarkitekt Sven A. Hermelin havde budt vel¬
kommen, besteg vi de syv biler, som Svenskerne havde stillet til rådighed, og kørte
straks gennem byen, ud i det svenske landskab.

Det første mål var herregården Gunnebo, en dejlig indledning til det, vi siden
skulde se. Huset er bygget 1784. og haven anlagdes 1794 som en af de sidste sven¬
ske i den barokagtige stil. Med sand forståelse og nænsomme hænder er anlægget
bevaret og vedligeholdt i sin oprindelige skikkelse og ligger nu uforandret og vel¬
plejet som en lille perle i den svenske havekunsts historie. Den nuværende ejerinde,
friherreinde Hilda Sparre, foreviste med stor elskværdighed og ikke uden en vis stolt¬
hed saavel haven som det meget interessante lille slot.
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Gunnebo:
Terrassemure og

trappeparti.
Foto: forf.

Nu gik turen ad Boråsvejen til landstedet Metsåpirtti, hvor fru direktør Gustav
Borum havde forestået haveanlægget med hjælp af tradgårdsarkitekt David Andersson
m. fl. Man mærkede tydeligt den feminine kærlighed til blomster overalt; men også
trangen til stadig afveksling viste sig, idet mange store træer var blevet flyttede, ikke
een, men mange gange, dog uden at bære spor deraf. En hel del hjemførte kinesiske
stenlygter var på en meget fin måde samstemt med stedets planter og natur.

På det nyopførte Hindds Turisthotel indtoges turens første smørgås, mens en tru¬
ende regnbyge drev over. Derfra kørtes ad Udbyåsvejen til- Jonsered, hvor ingeniør
Erik L. Magnus' landsted Bondegården besås. Haven her er anlagt med detailler taget
fra det spanske Alhambra, og selv om samhørigheden manglede noget mellem de en¬
kelte dele, var disse til gengæld anlagt med megen fin sans og stor offervilje.

Man tog nu retning mod Gøteborg, og under stadstriidgårdsmåstare Wahman's
føring gennemkrydsedes først byens villa- og etagehus-kvarterer. Haveanlæggene ved
etagehusene var meget smukt planlagt og udført. Man havde kendt begrænsningens
kunst. På en ganske enkel måde var de naturlige elementer, klipperne, græsset og
den stedlige træbevoksning blevet fuldt udnyttede. Dog mærkede man ikke rigtigt
samhørigheden mellem anlæggene og de meget høje bygninger. Et par enkelte selv-
hæftende slyngplanter vilde gøre underværker; .men de syntes helt at mangle.

Dagen var næsten gået; men endnu nåedes et besøg i Botaniska tradgården, hvor
tradgårdsdirektor Nathorst-Windahl viste rundt. Her var udført et forsøg på fagligt
snille, som var faldet overordentlig godt ud, og som derfor må med i beretningen.

Som mange andre steder har man her måttet kæmpe med mælkebøtter i græs¬
plænen. Almindelig omlægning af plænerne havde ikke givet tilfredsstillende resultat,
og man var derfor gået mere hårdhændet til værks. På en plæne var der i Septem¬
ber sidste år blevet udstrøet 15 kg natriumklorat pr. 100 m*. Alt planteliv døde selv¬
følgelig efter denne omgang, ikke blot det overfladigste, men alle mælkebøtternes dybt¬
gående rødder blev dræbte. Nu fik arealet lov til at ligge urørt vinteren over, i hvil¬
ken tid regn og sne vadskede jorden ren for kloratet. Om foråret hakkedes jorden
op, et tyndt lag løvjord blev udstrøet, og græsset sået på almindelig vis. Det må
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Gunnebo:

Spejldam, som danner
afslutningen af haven.
Foto: M. Gram.

Gunnebo:

Hovedbygningens facade
mod haven. Der har tidligere

udfor de tre salsvinduer i

midten været en stor bal¬
kon med trappefor¬
bindelse til haven.

Foto: M. Gram.
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Landstedet Metsåpirtti.
Ogsaa bygningen har faaet

et kinesisk anstrøg.
Foto: M. Gram.

siges, at plænen var tæt og frodig på nuværende tidspunkt, og så godt som ukrudts-
fri, i hvert fald for mælkebøtter. Om metoden kan overføres til danske forhold vil
nok afhænge af, om der her kommer tilstrækkeligt med væde i vinterens løb til at
vadske kloraten ud af jorden, — men den burde i alt fald prøves.

Så drog vi til Tradgdrdsforeningens Park, som måtte beses i skæret af den extra
illumination med levende fakler, der var udført i dagens anledning, og den første
righoldige dag sluttede med en middag på parkens restaurant, hvor de svenske kol¬
leger var værter.

Dagen derpå begyndte med et besøg i Slottsskogsparken, hvor overtrådgårdsmastare
Karl Axelsson viste rundt efter et kort orienterende foredrag. Det er en meget an¬

seelig bypark efter vore forhold. Foruden de egentlige parkmæssige elementer findes
både udsigtstårn, astronomisk observatorium, to større restauranter, friluftsteater, kunstig
skibakke, og for fuldstændighedens skyld må nævnes eget vand- og belysningsanlæg.

Man lægger særlig mærke til, at parken er helt fri for blomsterarrangementer,
lige bortset fra et par grupper ved indgangen. Til gengæld gennemkrydses den af
store, græsklædte lysninger mellem de skovagtige partier. Det giver noget af den ide¬
elle løsning på parkspørgsmålet, hvor græsplæner og øvrige områder skal kunne åbnes
uden forbehold for publikum, hvad netop er tilfældet her. De besøgende må gøre,
hvad de vil, der existerer for den sags skyld intet forbud af nogen art.

Resten af dagen formede sig som en dejlig langtur gennem landskabet nord for
Gøteborg, hvor vi rigtig fik indtryk af den svenske natur. Vi nåede helt op forbi
Uddevalla, hvor lunchen indtoges, til herregården Hensbacka, som er ualmindelig her¬
ligt beliggende i landskabet, og hvor tradgårdsarkitekt David Andersson havde anlagt
den nydelige have. Lidt udenfor turens horizont var måske besøgene ved den gamle,
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Metsapirtti:
Landingsstedet ved seen.
Foto: M. Gram.

Metsapirtti.
Den lavere liggende del

af haven, set fra landings¬
stedet. Trappen fører op til

den øvre have.
Foto: M. Gram.Hi
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Bondegården ved Jonsered.
Billedet er sløret, ikke blot

paa grund af straalerne;
men det er taget

i øsende regn.
Foto: M. Gram.

Bondegården ved Jonsered.
Spejldam, indrammet
af klippede hække.
Foto: M. Gram.
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Botaniska

Trddgården.
Dette smukke parti
meder den besø¬

gende, netop som
han træder ind ad

hovedindgangen.
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nu restaurerede Bohus Fastning og ved naturfænomenet Schnåckskalsbankerne, men
de var til gengæld første klasses turistattraktioner.

Da vi henad aften naaede Gøteborg igen, sluttede turen med en middag på Ldnge-
dragets Restaurant, som har en vidunderlig beliggenhed med udsigt over fjorden med
alle sine sunde og øer, og selv om stemningen var lidt trykket på grund af det op¬
trækkende internationale uvejr, herskede dog, som forøvrigt på hele turen, den bed¬

ste, kammeratlige stemning. Jeg er over¬
bevist om, at hver drog til sit, yderst for¬
nøjede med de to dages resultat.

Volmer Rud Nielsen.

Bondegården ved Jonsered.
En ualmindelig prægtig 150-aarig japansk
broncevase anbragt midt i spejldammen.

Foto: M. Gram.



Gøteborgs beplantningsvæsen
Gøteborg er en by, der har forholdsvis meget store grønne områder indenfor by¬

grænsen, drevne både på almindelig, kommunal måde med selvstændig styrelse og
som privat foretagende.

Stadens almindelige parker og anlæg sorterer under Gatukontoret og står under stads-
tradgårdsmastare E. A. Waltman's ledelse. Disse arealer forøges betydeligt hvert år,
som følge af byens stadige udvikling, og udgør for øjeblikket 150 ha. Hertil kommer
de store beplantede gadestrækninger, hvis allétræer når op på det betydelige antal
af 6.000. Plantebehovet kultiveres i egne planteskoler og væksthuse, som ialt omfatter
et areal på ca. 7 ha. Til vedligeholdelse og drift er der for året 1939 budgetteret
376.000 kr., samt 83.7OO kr. til sygehjælp, pensioner m. m. Desuden er der for tiden
påbegyndt og projekteret nyarbejder til et beløb af 1.000.000 kr.

Goteborgs Botaniska Tradgdrd omfatter 37 ha naturpark og 9 ha kultiverede arealer.
Den er væsentligt erhvervet og anlagt ved midler fra Charles Felix Lindbergs legat,

dog er en del af anlæget udført som nødhjælpsarbejde.
Parkens formål går ud på at virke for samhold af planteverdenens forskellige in¬

teresser samt for botanisk forskning, hvis resultater sammen med parkens samlede
virksomhed skal være tilgængelige for offentligheden og især den studerende ungdom.

I parken findes en botanisk institution, som er opført for midler, skænket af pri¬
vate personer. Her findes det naturhistoriske museums botaniske samlinger, og fra
1936 er der her blevet forelæst i botanik for Gøteborgs højskole.

Parkens anlæg påbegyndtes 1916, og naturparken kunde åbnes 1919, kulturom¬
råderne 1923. Dens udgifter er beregnet til ca. 137-000 kr. for 1939-

Kulturområderne er anlagt med særlig hensyn til stadens læreanstalter, i lighed
med den botaniske have i København, og er meget omfattende. Fjeldvækstafdelingen
er således den største og mest righoldige i Skandinavien.

Goteborgs Trddgdrdsforening. Denne park er et privat foretagende, som ejes og
drives af en forening, der er stiftet 1842. Parken er 12 ha stor, og ligger midt i byens
centrum. Den ledes af tradgårdsdirektør Erik Hjelm. Der forefindes betydelige vækst¬
huse bl. a. et i året 1878 opført større palmehus i flere afdelinger. Dens vedligehol¬
delsesudgifter dækkes for en stor del af en mindre entré og ved salg af planter,
frø o. s. v.

Slottsskogsparken. Parkens historie går tilbage til kong Gustaf II. Adolf, som i året
1624 skænkede området til Gøteborg. Arealet, som tidligere tilhørte Alvsborgs slott,
var da for største parten bevokset med gamle ege, hvoraf der endnu findes prægtige
træer. Anlæget af parken, som den nu fremtræder, påbegyndtes dog først 1875- For¬
valtningen har hele tiden stået under en særskilt styrelse, som står udenfor stadens
øvrige beplantningsområder. De årlige udgifter beløber sig til over 400.000 kr., hvoraf
mere end de 100.000 kr. kommer ind ved plantesalg til byens befolkning fra parkens
egne væksthusanlæg og planteskoler. Det samlede areal omfatter ialt over 150 ha.

Keillers park omfatter hovedsagelig Ramberget og forvaltes også af en særskilt sty¬
relse. Området skænkedes til staden år 1906 af direktør James Keiller, blandt andet
på vilkår af, at staden skulde anlægge området til offentlig park samt vedligeholde
denne for fremtiden. Parken er dog siden blevet udvidet med områder, som dels er
skænket staden, dels købt af denne. Fra og med 1932 har styrelsen også varetaget
forvaltningen af S. A. Hedlunds park. De fælles driftsomkostninger beløber sig til ca.
34-000 kr. årlig. *' V. R. N.
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To dværggraner
Mellem de mange dværg¬

former af gran er Picea abies
nidiformis og P. Breweriana
var. nana et par af de smuk¬
keste og lavestvoksende. De
to billeder er begge taget den
25. Maj ifjor, og viser at P. a.
nidiformis (fugleredeformet)
er først på vej med de nye
skud. — Den er her plantet
mellem Aubrietia hybr. La¬
vender, og den lille flade træ¬
krone står strålende grøn på
det blide, lyseblå tæppe af
blomster. — P. Breweriana var.

nana er endnu ret sjælden
her hjemme men er en meget
kompakt lille gran med tynde
spidse nåle, fuldstændig hård¬
før og frisk grøn hele året.

E. E.-J.
Picea abies nidiformis.

Picea Breweriana
var. nana.
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Havearbejde i Oktober
Nu begynder løvet så småt at falde og de sidste æbler og pærer at modnes. Efterhånden som frug¬

terne løsner let fra kvisten nedplukkes de forsigtigt, sorteres og hengemmes. De fejlfri lægges for sig
og de mere eller mindre stødte, ormstukne eller skurvplettede for sig. De sidste må bruges først, da de
ikke tåler at gemmes. Hen på måneden er det tid at plante løvfældende træer og buske. De fleste
arter har bedst af efterårsplantning, fordi de derved får tid til at læge deres rodsår og eventuelt
danne nye sugerødder inden vinteren, men med mere frostfølsomme arter er det dog nok klogest at vente
til foråret. Græsset klippes endnu en gang eller to i denne måned. Hvis der er ukrudt vil en gen-
nemlugning inden frosten være at anbefale nu hvor jorden er blød. Georginerne tages op, hvis det
ikke allerede er sket, blomsterbede tilplantes med forårsblomstrende toårsplanter eller lægges med
blomsterlag, altankasserne tømmes for deres indhold af planter og jord eller tilplantes med små fyrre-
planter der kan hygge i vintertiden. Man kan også tilplante med Aubrietia, Arabis, Forårsphlox,
Erica carnea Winter Beauty og andre tidlig blomstrende ting, der så må ombyttes med andet hen
imod Juni måned.

Stauderabatten gøres i stand til vintersøvnen med afskæring af de sidste toppe, lugning med
hånd eller hakke, hvis ukrudt er vokset op i dække af stauderne og nu kommer for dagen.

Gravning er ikke alene ingen nytte til men tværtimod skadelig for sorter med øverligt liggende
rødder. Kun hvor jorden mellem stauderne er fortrampet kan dét trods alt være rigtigt at få den
løsnet med spade eller hakke, men for at undgå gentagelse anbefales det at lægge trædesten ind
mellem planterne. De ses ikke når stauderne vokser op, men er gode både for arbejdet med opbin-
ding og afskæring.

Guldfiskene behøver ikke længere foder ud over det der findes i vandet, og de har bedst af at
gå vinteren lidt slanke imøde.

Husk at tappe vandet af rørene i haven at de ikke skal fryse. E. E.-J.

Litteraturanmeldelser
Danmarks Frugtsorter ved Professor A. Pedersen.
Af dette smukke og statelige Værk, som udgives af Aim. Dansk Gartnerforening, er nu 3- Hefte

udkommet. Det indeholder Beskrivelse og Afbildinger af 16 Æblesorter — en broget Samling af saavel
Sorter for Erhvervsfrugtavl — Belle de Boskoop, Brainley, som udprægede Sorter for Privathaver, og
der findes Sorter, som vi regnede med i vor Ungdom, - Casseler Reinet, Guld Pearmain," men som
nu er ved at glide ud, distancerede som de er af nyere og bedre Sorter, - Høve Reinet, James
Grieve o. s. v.

Der er ikke færre end 4 danske Sorter mellem de 16, nemlig Xyrestrup, Høve Reinet, Bøghs
Citronæble og Mølleskov, af hvilke dog ingen rigtig er naaet frem i Hovedsorternes Række.

Dette 3. Hefte er en værdig Fortsættelse af Værket, - at der er blevet lidt længere imellem Hef¬
ternes Tilsynekomst skyldes sikkert kun den Omhu og Samvittighedsfuldhed, hvormed Stoffet samles
og bearbejdes, og som i hø) Grad maa paaskønnes. M. G.

Josef Hempelmann: Die Praxis der Friedhofsgartnerei, andet, fuldstændig omarbejdede Oplag, er
udkommet som 4. Bind af Paul Pareys praktiske Haandbøger indenfor Gartnerfaget. Den har samme
Format og smukke Udstyr som sine Forgængere, er paa 290 Sider og er forsynet med 233 Afbild¬
ninger i Teksten. Prisen er med smukt og solidt Lærredsbind 18 Rmk. (-7- 25 pCt. i Udlandet).

Bogen er delt i to Hovedafsnit, af hvilke det første: Der Friedhof als Garten der Toten behand¬
ler selve Kirkegaardsanlæget med alt, hvad dertil tiører, -de Fordringer, der stilles fra Offentlighe¬
dens Side til tekniske Foranstaltninger, samt disses Udførelse og Vedligeholdelse, Indhegning, Ind¬
gange, Bygninger, Beplantning osv. Desuden gøres Rede for forskellige Kirkegaardstyper m. m.

Andet Afsnit behandler Gravstedet, - dets Indretning, Beplantning under forskellige Forhold, Ved¬
ligeholdelse og øvrige Udsmykning, og endelig er der et lille Afsnit om Sørgedekorationer.

Selv om der naturligvis kan findes et og andet at indvende, maa det siges, at Forf. her har be¬
riget Faglitteraturen med en værdifuld Haandbog, som vil kunne være til Nytte for enhver, som
giver sig af med denne betydningsfulde Gren af Faj^fet, og selv om de forskellige Forhold naturligvis
giver Anledning til Reservationer. M. Gram.
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„Et grønt aandehul"
Nede ved Aarhus havn, i byens ældste kvarter, ligger den nu for længst nedlagte

Set. Olufs kirkegaard, Aarhus' ældste. Omkring aar 1820 blev den sidste begravelse
(oretaget, og nogle aar derefter, 1847. lod byen rejse et granitkors til minde om stedets
anvendelse til kirkegaard.

Siden har arealet ligget uforstyrret hen, omhegnet af et jerngærde og utilgængeligt
for byens befolkning. Granitkorset og nogle gamle, tildels middelalderlige gravsten blev

i i i i M H ; n «
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senere placerede bag høje træer i pladsens mørkeste krog, fuldkommen skjult for
indtrængende blikke.

I 1938 gav Kirkeministeriet sin tilladelse til, at Aarhus kommune ved Stadsgart¬
neren omlagde arealet, og at dette gjordes paa betingelse af, at jernhegnet bevaredes
og laagen aflaastes om natten. Som planen viser, er der omkring en stor kastanie
anlagt en siddeplads. Gangen, som fører op til denne! er mod nord afgrænset af en

beplantet tørstensmur, der støtter en terrasse, hvorpaa granitkorset og de smukke grav¬
sten er anbragt i renset tilstand, saa deres indskrift og relief træder synligt frem. Her
ligger de let beskuelige, og dog nogenlunde beskyttede mod vandalisme. Siddepladsen
afgrænses af blomster mod græsplænen, ligesom der foran bygningen, som begrænser

*
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Fra siddepladsen kan søens gamle gubber kontrollere havnens færdsel. Omkring gravstenene er der
plantet bjørnegræs og smaa stedsegrønne buske, hvilke sidste dog endnu ikke er meget synlige.
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Anlægget set fra Set. Olufsgade. Staudeplantningen ligger til venstre for hilledet.
Forneden: Siddepladsen og den store kastanie.
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anlægget mod vest, findes en større staudeplantning. Siddepladsen, gangen, og støtte¬
murene er udført af bornholmske sandsten.

Alt i alt danner anlægget nu et lille „grønt aandehul" for byens ældste og sva¬

geligere indbyggere, som her har et let tilgængeligt sted midt inde i byen, hvor de kan
gaa hen og nyde en rolig time. Volmer Rud Nielsen

Små Terrasser

Igennem flere år har havearkitekter railleret over den mangel på opfindsomhed,
der bærer ansvaret for de stenspækkede jordskråninger som anlægges ved snart sagt
enhver bungalov der har kælder, og som heller ikke sjældent ses ved et iøvrigt vel
gennemført villabyggeri.

Ligeså priseligt det er, at der indrettes vindbeskyttede siddepladser i vinkelen
mellem en villas to fløje, og ligeså praktisk det er, at denne plads lægges op i højde
med stuegulvet, ligeså urimeligt er det, at den deraf følgende højdeforskel absolut
kun kan tænkes udlignet ved en jordskråning spækket med kampesten og tilplantet
med stenplanter. Terrassen danner overgangen fra hus til have, men når den ligger
inde i en vinkel mellem husets fløje og i flugt med stuegulvet, er den mere at be¬
tragte som en del af huset end en del af haven, og kønnest er det derfor, når den
bygges i et med huset og af samme materiale.

Ved mindre huse sker det imidlertid sjældent, fordi rigtig funderet murværk er
forholdsvis kostbart, og så bliver det altså havearkitektens eller anlægsgartnerens sag
at klare spørgsmålet. Men fordi den ikke bliver en helt integrerende del af huset,
gælder det alligevel om at løse spørgsmålet på en sådan måde, at terrassens linier,
farver og materiale slutter sig så nøje som muligt til huset, og hertil egner én jord¬
opfyldning med skrå sider sig absolut ikke.

Alene det svage anlæg man for stabilitetens skyld er nødt til at give en tørmur
af klinker, betonmursten eller sandstensmateriale er ikke helt tilfredsstillende i sam¬

menstilling med husets lodrette murflader, men dog langt at toretrække for jord¬
skråninger, og udseendet af tørmure, hvor murens anlæg er frembragt ved en trinvis

Tilhøjre: En typisk bungaltiwterrasse med skråninger belagt med kampesten.
Bedre bliver det ikke med anvendelse af brudfliser i stedet for sten som på billedet tilvenstre.
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tilbagetrækning af de enkelte
skifter, således at stenenes for¬
side står lodret, er også at fore¬
trække for mure hvis anlæg er
frembragt ved en tilbagehæld¬
ning af stenene, sådan at disses
forside ikke står i lod. I denne
henseende har mure af K. H.
betonblokke et fortrin, da de i
indtil 4-5 skifters hojde (100-125
cm) kan stilles i lod, når det
nederste skifte står 15-20 cm i
jorden, helst på et slaggelag, og
når betonblokkene fyldes med
sand eller jord. Navnlig hvor
de enkelte terrassesider kun er

korte og sammenstødende un¬
der rette vinkler, er tørmure af
dette materiale væsentlig mere
stabile end tørmure af mindre
sten uden fals. Også lave støtte¬
mure af fliser på kant kan uden
skade stilles lodret, når noget
mere end den halve flise står
ned i fast jord.

Almindelige gadefliser (62,5
X80X6 cm) der sættes på høj¬
kant og med c 45 cm ned i den

1 = 100 Plan I.

faste bund, vil på den måde kunne sammenstilles til en støttemur af c 35 cm højde.
Sat på den anden led og med c 35 cm i jorden giver det en c 27,5 cm høj mur.

Almindelige havefliser (50X50X5 cm) kan give en 20 cm høj væg med 30 cm af
flisen i fast jord.

Bedre end en belægning med sten og stenplanter er tilplantning af skråningen
med et stedsegrønt hækinateriale, som buxbom, hedera h. hibernica arborescens, taks,
lonicera nitida, thuja eller lignende, der klippes med lodrette sider og vandret over¬

side, hvorved det jordbunkeagtige præg bliver bortelimineret.
Det næste krav der må stilles gælder stof- og farvevirkningen. Det er altid uhel¬

digt at stille flere forskellige materialer sammen, hvor færre kan gøre fyldest, men
navnlig her hvor man bør stræbe efter så vidt gørligt at knytte hus og terrasse sam-

til en enhed, er denne side af sagen af stor betydning.men

På min rundgang idag for at finde et offer til anvendelse som „gegenbeispiel"
stødte jeg på en have, hvor der ved en ret stor villa af stærkt røde sten var op¬
bygget en terrasse af gule klinker. Det så gyseligt ud.

Det er kedeligt nok at de gule klinker ikke har helt samme farve som de gule
mursten der sædvanlig anvendes til mindre huse, og det kan jo kun klares på een
måde: at villaen eller i alle tilfælde dens sokkel bygges af gule klinker, da alminde¬
lige gule mursten som bekendt ikke kan anvendes i forbindelse med jord uden at
forvitre.
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Til et gult murstenshus bliver alligevel gule klinker det materialemæssigt set bedst
anvendelige, men hvis man vil benytte klinker til en rødstensvilla må man selvføl¬
gelig holde sig til røde klinker. Det andet er barbari.

Grå cement er mere neutralt og går til nød til alt andet, navnlig også til kalkede
eller på anden måde farvede husfacader. Til et hus med hvide vinduer og havedør
vil fliser af hvid cement eller de hvide Faksekalks-mursten og -fliser, Anka Rasmus¬
sen har fået „Alliance" til at fabrikere, være på deres plads.

De gule havefliser falder
også ganske godt i tråd med
gule murstenshuse, og noget
lignende gælder de „plante¬
mursten" N. Nørgaard har in¬
spireret P. Hansens cement¬
støberi til at fabrikere.

Neksøsandstenens farve er

ret neutral og skriger hver¬
ken mod gule eller røde mur¬

stenshuse, men nægtes kan
det ikke, at mangen ter¬
rasse af dette materiale ser

slemt påklistret ud særlig
på en hvid villa, og det er
synd, da man rimeligvis for de
samme penge kunde have byg¬
get terrassen som villaens øv¬
rige murværk, og derved være
kommet til det helt rigtige. For
at illustrere det skrevne har jeg
tegnet fem små terrasseplaner
til den samme krog mellem to
fløje af et mindre hus, kun
med den forskel, at kældereta¬
gen tænkes i forskellig højde
over terrænet.

Den første plan er til et
hus, hvor kælderen er så høj
at stuegulvet ligger 1,50 cm
over terrænet. For nu ikke at

få terrassen højere end nød¬
vendigt, er der lagt et trin på
20 cm højde foran havedøren.
Det ligger på et fra muren ud¬
kraget fundament. Huset er af
gule sten på en cementpudset
sokkel af 55 cm højde.

Terrassen opbygges af K.
— H. betonblokke med to mure

1 ! 4 0 Plan 2" hinanden. Den yderste gø-

m
M00
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res i højde med sokkelen, 55 cm, og da
blokkene som bekendt er 25 cm høje sæt¬
tes nederste skifte derfor 20 cm i jorden
på et afrettet 10 cm slaggelag. Den anden
mur bygges op i flugt med fliseplaclsens
yderrand og føres ned til fast bund. Mel¬
lem de to mure opfyldes med jord, og her
plantes en buksbomhæk, der får lov at
vokse op til 175 cm over terrænet hvorved
den altså kommer 47 cm op over flise¬
pladsen,

I forbindelse med husets murværk byg¬
ges en een stens mur med 55 cm høj sok¬
kel, og afdækket med betonplader, og mel¬
lem denne og den ydre mur af betonblokke
lægges en trappe af 50 X 50X5 cm havefli¬
ser med stødtrin af to lag flisestykker eller
klinker på kant. Hvert trin bliver derved
l6 cm højt, og de 8 trin når altså op, så¬
dan at det øverste dannes af flisepladsens
kant. For ikke at få vrøvl med at fliserne
med tiden synker så de må lægges om må
terrassen, eller i det mindste de øverste 20-30
cm, opfyldes med slagge, og det samme gæl¬
der opfyldningen under trappetrinene.

Den anden plan viser en terrasse af 80 cm højde der ligger 10 cm lavere end stu¬
ens gulv. Da huset ikke har sokkel, men er af gule eller rode sten helt fra grunden,
er terrassen bygget af samme materiale, både tørmuren, trappen og belægningen. Da
murens klinker ligger vandret og murens anlæg I : 10 er foretaget ved en trinvis til¬
bagetrækning af skifterne (c 7 mm pr. skifte) bliver der ingen vanskelighed med ind¬
førelse af en trappe mellem to vangemure der stilles lodret. For at give tørmuren
bedre forbindelse med jorden bagved bygges den i „munkeforband", med vekslende
løbere og bindere i alle skifter. I stedet for en glat bagside som filers ved en halv
stens mur, stikker her bindernes halve længde ind i jorden, hvilket selvfølgelig giver
en bedre tilslutning.

Den tredje plan viser en terrasse bygget at gadefliser (62,5X80X6 cm) opstillet
som to støttevægge, hvor fliserné står på højkant og med 49 cm i jorden. Trappen
der ligesom siddepladsen er belagt med havefliser (50 X 5OX5 cm) har stødtrin af et
lag flisestykker. Trinene bliver altså 10,5 cm og térrassen ialt 63 cm høj.

Med en beplantning f. eks. med iberis seinpervirens Snowflake langs flisevæggene
og bagved med polyanthahybrider får man for en forholdsvis billig penge en tilta¬
lende terrasse, navnlig hvis huset selv er pudset grå af farve som fliserne.

Den fjerde plan viser igen en klinketerrasse. Denne er af en særlig art for at undgå
trapper (barnevogne o. I.). Belægning af siddepladsen er klinker, medens snegle¬
gangen er befæstet som grusgang.

Den inderste mur der er vandret foroven har vandrette skifter, men den ydre der
begynder ved hushjørnet i højde med terrassen og bliver lavere og lavere langs snegle¬
gangen har skifter der ligger parallelt med overkanten.

1 = 100 Plan 3-
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1-100 Plan 4-
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Det volder lidt hovedbrud
første gang man skal til det,
men er ganske simpelt, når
man begynder ved den øver¬
ste ende (hushjørnet) og her
planerer et slaggelag i bun¬
den af en lille grøft sådan at
det begynder 3-4 cm under
terrænet og falder jævnt som
murens overkant.

Hele strækningen er 9,50 ni

og højdeforskellen fra 4 cm

længst nede til 80 cm øverst
oppe altså "Jb cm. Planerer vi
nu en strækning paa 100 cm
skal den altså falde 75 cm di¬
videret med 100/b5o. Brøken for¬
kortes til 2 is. En nittendedel
af 76 cm er 4 °g 4*2 = 8.
Altså skal slaggelaget falde 8
cm på en strækning af 1 m,

og når det første skifte er lagt
med dette fald, er der ikke
mere at spekulere på, det hele
går så af sig selv. Og ingen¬
ting ser mere dilettantisk ud
end en klinkémur der har fået
skrånende overkant ved at af¬
trappe hvert enkelt skifte.

Den femte plan xiser ende¬
lig den allerbilligste løsning,
hvor siddepladsen afdækkes
med klinker, og hvor græsplæ¬
nen trækkes helt op til denne,
støttet langs den ene side af
en hævet rabat mellem klinke-
mure og til den anden side af
en lignende mur i en cirkel¬
linie ud fra hushjørnet. Også
det bliver mere tiltalende end
den stenspækked ejordbunke.

E. Erstad-Jørgensen.

1: 100
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Eventyrets Blomsterland i Forum
Man maa beundre tiet Initiativ og det Vovemod, de arrangerende Foreninger,

Dansk Chrysanthemumselskab og Kebenhavnskredsen af Aim. dansk Gartnerforening, har
udvist ved, trods den almindelige Depression, Krigstilstanden førte med sig, ikke at
opgive den planlagte Udstilling. Man kan nok trænge til oplivende Momenter i en
Tid, som den, vi nu gennemlever, og det var Udstillingen virkelig. Det er ikke hver
Gang, en Udstilling er blevet aabnet, at man har kunnet sige, — at bedre har man
ikke set den før; men denne Gang kan man vist roligt sige, at nydeligere arrangeret
har ingen at dens Forgængere været. Den var ikke overfyldt; men var det egentlig
nogen Skade til?

Arrangørerne har i hvert Kald forstaaet at udnytte det, der var, — der gik en Idé
gennem hele Arrangementet — H. C. Andersens Eventyr, og den var nydeligt gen¬
nemført og udnyttet baade med Fantasi og Kritik, saa man kunde sige med Digteren:
Den var ikke blot nydelig, den var pæn! —Man kan godt forstaa, at Arrangørerne,
som har skabt og set det hele for sig i Fantasien, nødig har villet se det blive til intet.

Der var Eventyrstemning over det hele, — saa man kan vist roligt se bort fra Ba¬
gateller, som at Odense Aa sikkert ikke har sit Udspring i et saa mægtigt, — men
forøvrigt vel gjort Stenparti, at der ikke svømmer Victoria regia i den o. lign. Det
vilde have forhøjet Stemningen, 0111 Vandet havde strømmet lidt i Aaen, det blev lidt
støvet af at staa stille.

Troels Erstad og Ingemann Hansens Have med Vandtræet.
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Troels Erstad og
Mentz Bertelsens Bas¬
sin med „To Sestre".

Man maatte denne Gang særlig glaule sig over, saa smukt de enkelte Udstilleres
Stands var passet ind i Helheden, — selv de farvestraalende Pelargonia- og Begonia-
grupper finder man jo lige saa frodige i den fede, fynske Jord langs Aaen, og Over¬
gangen fra Landskabet til Slotsgartner Maags, med Dronningens Ærespræmie beløn¬
nede pragtfulde Tropelund med Bregnetræer o. s. v. var saa fin, at man ikke følte
noget unaturligt derved.

Saa meget om selve Arrangementet, og saa vil vi lige kigge lidt paa de anlægsgart¬
neriske Præstationer. De var som Helhed lidt meget i Klinkernes Tegn; men det maa
vel ogsaa tilgives paa en Udstilling, blot man vil moderere lidt paa det, naar det drejer
sig om virkelige Haver.

Havearkitekt Troels Erstad havde projekteret og Anlægsgartner Ingemann Hansen,
Gentofte, udført en smuk lille Have i graat, — Siddeplads med hvide Jernmøbler fra
Smedefirmaet Samson og et Stykke virkelig godt udfort Stenhave, i hvilken Stenma¬
terialet var den graa Opdal Gnejs, leveret af Firmaet Herm. Aug. Suhrke, og Plante¬
materialet graa Stenplanter og rosa Asters som oplivende Moment. Bassinet med
„Vandtræet" var ogsaa morsomt. Belønnedes med Stor Sølvmedaille og Dansk Chry-
santhemumselskabs Ærespræmie.

Ved Siden af ovennævnte havde Aude Winther projekteret og Anlægsgartner Poul
Rasmussen, Emdrupvej, udført et Havehjørne som en Baalplads af røde og sorte Mur¬
sten. Her kunde man have ønsket lidt fyldigere Beplantning. Den bestod væsentlig af
Agaver o. lign. Sukkulenter i Krukker. Belønnedes med Stor Sølvmed. og Dansk An¬
lægsgartnerforenings Ærespræmie.

Anlægsgartner A. Cederberg, Kastrup, havde selv projekteret og udført en i al sin
Enkelhed smuk lille Hvilehave med Græsplæne, Pelargonierabat og Terrasse og Brønd
af imiteret Faxe Marmor fra Stukfabriken „Danmark". Vore Cementvarefabrikanter
har efterhaanden faaet et godt Tag paa at lave de forskellige smukke Natursten efter,
— og saa er det kunstige Materiale langt mere holdbart end det naturlige. Sølvmed.
og 1. Præmie. i

Anlægsgartner Ment% Bertelsen, Sundby, havde udført et af Troels Erstad projekteret
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Kig ind i den ene Ende af
Deichmanns „Planteatelier".
Væggene er hvide, Gulvene røde
l'liser ined graat Tæppe. Møblerne
Bambus og lys Bog.

ejendommeligt, rundt Bassin med Kaj Nielsens Figur „To Søstre", med ligeledes rund
Bagmur, alt af rede Mursten, maaske mere ejendommeligt end anvendeligt i Praxis.
Stor Sølvmed. og Udstillingens Ærespræmie.

Anlægsgartner Johs. Pedersen, Rødovre, havde udført en af Eig. Kjær projekteret
lille Ha ve med Nexøsten, — meget net og nydeligt, men ikke noget nyt. Sølvmed.

To Havearkitekter Eigil Kjær og Johs. Tholle havde udstillet Havebilleder, navnlig
førstnævntes var vel anbragte, — lysmæssigt, saa det, selvom de var mange og ikke
særlig store, lod sig gøre at studere dem uden Anstrengelse, hvad undertiden er svært
ved ophængte Billeder, naar de ikke er i meget store Formater.

Tilknytning til Anlægsgartneri og Haver har jo ogsaa Planteskolerne, af hvilke
D. T. Poulsens havde præsteret det meste og mest interessante. Der var haardføre Bam¬
bus, div. Buske med Høstkolorit, Elteraarsanemoner m. m., ogsaa Rosenyhederne Poul¬
sen Pink og Poulsen Yellow, for hvilke der var tildelt Planteskolen Guldmedalje.

Desuden havde Hørsholm Planteskole og Hellerup Planteskole smukke Udstillinger,
mest al stedsegrønne og efteraarslarvede Buske. Begge fik Stor Sølvmed. og Ærespræmie.

I denne Forbindelse maa ogsaa Thorvald Petersens Georginer nævnes. Der var '
fremragende Nyheder imellem, og der vankede da ogsaa Guldmedalje.

A/S Koma-Løgs Georginer var ogsaa smukke, og saa var der danske Blomster¬
løg fra Ribe, ganske overordentlig store og veludviklede.

Endnu skal blot nævnes Billedhugger Breinholts Haveskulpturer, — hvoraf Serien
H. C. Andersens Eventyr i Kunststen prydede Udsfillinge'n i Rotunden og andre Ste¬
der mellem det grønne, og alle de yderst vel kultiverede Planter for Vinterhave og
Stue, som det vilde føre for vidt her at komme ind paa. Prøver paa deres Anven¬
delse saas bl. a. hos A. E. Henriksen, Rudersdal, og i E. M. Deichmanns „Planteate¬
lier", af hvilket vi hosstaaende bringer et Billede, — som vist ikke behøver nogen
Kommentarer. * Af. Gram.
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Skøjtebaner i Privathaver
Det er meget sjældent, man ser Skøjtebaner indrettet i private Haver; men mon

det ikke i nogen Grad skyldes, at Haveejerne ikke ved, hvorledes de skal bære sig
ad, eller maaske er bange for, at deres Græsplæner skal tage Skade? For jeg kan
ikke tænke mig andet, end at Ungdommen mange Steder maatte være interesseret i
at faa bedre Forhold til at drive denne udmærkede Sport.

I Haab om at afhjælpe et Savn fremkommer derfor følgende lille Vejledning.
Efter min Erfaring skader det ikke en god Græsplæne at blive benyttet til Over¬

isning og Skøjteløb. Vi har i Frederiksberg Kommune i en Aarrække kunnet glæde
os over at have den Skøjtebane i Storkøbenhavn, som først blev tjenlig og som saa-
ledes havde den længste Sæson, og tillige var den Græsplæne, som blev benyttet
dertil, vistnok en af de mest benyttede Plæner i Byen Sommeren igennem til Leg og
Boldspil, — og Græsset er fortrinligt.

For at kunne overises maa Plænen naturligvis være nogenlunde vandret; men det
er ikke absolut nødvendigt, da det hurtigst giver Skøjteis, naar der ikke kommer
mere Vand paa, end at det kan fryse efterhaanden, — saa kan det ikke løbe af.

Det er saaledes heller ikke nødvendigt, at Plænen er forsænket — der behøver ikke
at være nogen ophøjet Kant omkring den; men det er naturligvis bedst, at den i alt
Fald ikke er højere paa Midten end i Kanten, — ogsaa for Skøjteløbets Skyld. Det
er nødvendigt, at Overfladen er jævn, ellers kommer der uvægerligt Øer i Isen, ja
selv saa smaa Ujævnheder som Regnormenes smaa Høje er meget generende. Man
bør derfor tromle, lige til Frosten indtræffer, for saa længe arbejder Regnormene,
og det er naturligvis ogsaa bedst, at Græsset er ganske kortklippet, inden Overisnin¬
gen begynder, thi for det første fryser Jorden langsommere til, hvis der er langt Græs,
og for det andet skal der meget mere Vand til at dække det. Idealet er jo at faa
en god Bane med saa lidt Ulejlighed og saa lille Vandforbrug som muligt.

Hvis man griber Sagen rigtigt an, kan man, især udenfor Byen, hvor Frosten tager
hurtigst fat, utrolig hurtigt faa en lsbane færdig til Brug. Blot det een Nat har fros¬
set rigtigt, saa der er en Smule Skorpe paa Jorden, kan man næste Nat under gun¬
stige Forhold begynde Overisningen, d. v. s. Oversprøjtning med Vand. Der kan
ikke overrisles; men Vandet maa sprøjtes ud, som naar man vander Plænen, og man
maa bevæge sig systematisk fra Side til Side, saa der ikke dannes Søer, for saa er
der Fare for, at det altid nogle Grader varme Vand optør den frosne Jordskorpe
og forsvinder hurtigt, især hvis der er mange Regnormegange, — og saa kan man be¬
gynde forfra. Den første Overisning bør derfor ogsaa helst ske i rigtig Frost, som
man jo er mest sikker paa om Natten. Naar først det første Lag er lagt, kræves der
ikke saa stor Forsigtighed, saa kan man godt sprøjte om Morgenen; men naturligvis
ogsaa saaledes, at der ikke dannes Søer, som har vanskeligt ved at bundfryse. De
Græsstraa, som stikker igennem Isen efter første Sprøjtning kan let skuffes af, naar
de er frosne. '

Pasningen af en privat Skøjtebane, som der ikke slides stærkt paa, er ikke om¬
stændelig. Bliver den for ujævn, kan man enten sprøjte den over igen eller høvle
den af med en dertil indrettet Ishøvl. Værst er det, hvis der kommer et tykt Lag Sne;
men de unge Mennesker tager jo ingen Skade af den Motion det er at køre Sneen
sammen i „Rumper" med en Sneplov og om fornødent køre den bort paa en Slæde.

Af. Gram

132



Fra Mølleparken i Aarhus
1 „Havekunst", aargang 1930 blev planen til „Mølleparken" i Aarhus beskrevet.

Som anført i beskrivelsen er der efter parkens anlæggelse blevet opført et folkebi¬
bliotek i parkens nordlige del. Ovenstaaende billede viser et vue fra denne bygning
over parkens centrum: pladsen omkring springvandet med de seks amoriner og statue¬
gruppen „Elskovskampen". Billedet er taget fra bibliotekets hall, gennem dennes store,
faste ruder, — derfor det dobbelte kors i billedet, rudernes sprosser. V. R.

Svaner

Knopsvanen eller Tamsvanen, som den ogsaa kaldes, har altid været betragtet som
noget særligt indenfor vor Fauna. Dens Størrelse, — den er den største af alle danske
Fugle — de udvoksede Individers skære, hvide Farve, de elegante Linier i Dyrets Ydre,
den værdige, selvsikre Maade den fører sig paa i Vandet, er altsammen medvirkende
til at gøre Knopsvanen beundret. v
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Medens Hunnen ruger,
holder Hannen Vagt.

B Nægtes kan det ikke, at naar
den som i Yngletiden udfolder hele
sin Pragt, med sin karakteristiske
høje Vingebæring og elegant krum¬
met Hals bruser frem paa Vandet,
ført af de stærke Bens kraftige Ro-
tag, som et Skib for fulde Sejl, med
Vandet i en Bølge for Brystet, er
den skøn og stolt at se til, og saa-
ledes kender enhver den. Ogsaa
dens Tavshed forøger Værdighe¬
den, kun naar den bliver vred, ud¬
støder den en knurrende Lyd, ellersJ 7

er den tavs, i Modsætning til Æn-

Smukkest forekommer Svanen
mig dog at være, naar den er i Luf¬
ten. Starten fra Vandet kan synes

noget tung, den letter helst imod
Vinden; men er den først kommet
til Vejrs i 50-100 m Højde er den
en Fryd for baade Øje og Øre,
det skarpe Sus af Vingeslaget høres
langt omkring, og den store hvide

Fugl tager sig prægtigt ud, især op mod Lyset, naar den med stor Fart, elegant og
forbavsende let stryger gennem Luften.

Til Gengæld er den ualmindelig klodset og ubehjælpsom paa Jorden og bliver
der et let Bytte for Ræve og Hunde, thi selv om Svanen er et stærkt Dyr, som kan
lange en ordentlig en ud med Vingekanten, er den let at komme bag paa, paa Land,
bortset fra den Tid hvor Ungerne er smaa, hvor den anvender al sin Kraft paa Fpr-
svar af disse.

løvrigt er Svanen hadsk og ond mod saavel Artsfæller som de fleste andre Dyr,
omend der kan være individuel Forskel paa den Nidkærhed hvormed den søger at
bortjage eventuelle Medborgere i Søen. Navnlig taales andre Svaner kun naar den
forhaandenværende Plads er af meget stor Udstrækning, eller Dyrene er tamme. Mel¬
lem konkurrerende Svaner kan opstaa forfærdelige Kdmpe, som først slutter, naar det
ene Par bukker under, druknes, eller fortrækker.

Svagelige Unger druknes ogsaa af Forældrene.
Svaner lever absolut monogamisk, og Parrene holder sammen hele Livet, Kønnene

er meget vanskelige at skelne fra hinanden bortset fra Rugetiden, hvor Hannen kun
undtagelsesvis ruger, men ogsaa har nok at gøre med at holde virkelige og formo¬
dede Fjender paa Afstand. Øgsaa anatomisk er Kønsbesteinmelse vanskelig, det er
kun faa Personer her i Landet som kan paatage sig denne. Først tredie Aar er Hun¬
nen formeringsdygtig, Rugetiden varer ca. seks Uger og begynder henimod Slutnin¬
gen af April.
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Gisselfeld: Svanerne giver Liv i Havebilledet.

Knopsvanen har nu været fredet i ca. femten Aar og Antallet af her i Landet ru¬

gende vilde Svaner er steget betydeligt, men det er et mægtigt Svind der gaar i Flok¬
ken, naar Efteraar og Vinter naas, af 45 Svaner, ringmærkede og bortfløjne herfra
i Løbet af en halv Snes Aar vides med Sikkerhed, at 18 er døde og kun ganske en¬
kelte er vendt tilbage senere for at aflægge Visit paa Foderstedet. Svanen er tildels
Standfugl her, men der er dog Eksempel paa at en Ungfugl ca. een Maaned efter
at være bortfløjet herfra er blevet nedskudt ved Soissons i Nordfrankrig.

Knopsvanen er forsaavidt haardfør nok, blot den har aabent Vand og Næring;
fryser alt Vand til, saa den maa ligge paa Isen, faar den Forfrysninger, lidt Halm at
ligge paa kan hjælpe; men bedst er det stadig at holde aabent Vand til den. Den
befinder sig bedst under aaben Himmel, men for at hindre at Ræv, Hund eller Maar
anfalder den, kan det anbefales, dersom ingen anden Udvej findes, medens Søen er
tilfrosset at anbringe den i en uopvarmet Stald, Lade, eller Kælder; men der maa da
sørges for rigeligt Vand. r

Svanen er et meget graadigt Dyr og bortset fra, at Ungerne æder en Del smaa
Vanddyr, er det Planteføde, den skal have, og det i utrolige Mængder. En Sø paa
ca. fire Hektarer som Aar efter Aar var helt tilgroet med Myriophyllum og Alger
blev i Løbet af en Sommer fuldstændig renset af et Svanepar, som derved udførte
et for os andre uoverkommeligt Arbejde. Søen har siden været holdt fuldstændig ren
for Bundvegetation. Henad Eftersommeren kniber det med Føde, grundet paa den
mindre rigelige Vandplantevegetation, og Svanerne vil da gerne græsse som Gæs paa
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Plænerne, men har godt af at faa noget ekstra Foder, hvilket bedst gives dem som
Kernefoder. Under mindre Forhold vil en saadan Kernefodring være paakrævet hele
Sommeren igennem, dersom de ikke lodres stærkt med Brød, saaledes som det er
Tilfældet i offentlige Parker. Byg, Havre og Hvede i Blanding er godt, Majs kan og-
saa bruges. Foderet gives i Vandet inde ved Bredden hvor Bunden er nogenlunde
fast. Strandskaller er det ligeledes nødvendigt at give. Vinteren igennem maa Sva¬
nerne selvfølgelig ogsaa fodres, dertil anvendes ovennævnte Kernefoderblanding og
Strandskaller. Det er ikke smaa Mængder der skal til, lU—l/a kg Kerne pr. Individ
daglig er passende; men desuden maa man for at holde Maven i Orden, og især der¬
som Svanerne overvintres under Tag, give dem Grøntfoder, '/a—1 kg pr. Individ dag¬
lig. Hvidkaal, Gulerødder, Kartofler og Kaalrabi kan anvendes, det findeles f. Eks.
paa en Roeskæremaskine.

Det er Synd at holde Svaner i smaa Vandhuller; men under nogenlunde store For¬
hold vil et Svanepar give Haven et vist Liv, og ved den majestætiske Færden som er
denne Fugl egen, tillige et Præg af Ro, hvilket maaske kan lyde som et Paradoks.

Svanerer ingen værdifuld Handelsvare, lad derfor Ungerne flyve, naar de vil, det
bliver senest naar Forældrene henad Foraaret atter tænker paa Redebygning, saa

bliver Ungerne ganske simpelt jaget væk. Det vil være en Oplevelse for de fleste,
den Dag en eller to af de store, hvide Fugle fra den lange Rejse svinger ned gennem
Luften for at se til det gamle Fødested, som maa synes os ufattelig svært at finde
paa Globusen. Af og til averteres Svaner til Salg, de kan ogsaa købes af de Kom¬
muner, der har større Svanehold. H. Wedege,

Klostergartner.

Overdækket siddeplads
Vore forældres og bedsteforældres haver var indrettet til spadseren. De slyngede

grusgange førte de gående haven rundt, ind under trægruppers skygge og ud igen
i lyset, og på en sådan måde, at man ubemærket lidt efter lidt kom tæt forbi alle
havens seværdigheder: roserne i et ovalt bed foran havetrappen, de sjældne træer
spredt over plænerne, og nærmest ved gangene bede med pelargonier, heliotroper,
fuchsier, studenternelliker og hvad det nu altsammen var. Men den gang var haverne
også betydelig større, så man virkelig kunde få en lille spadseretur ud af nogle gange
plænerne rundt. Man kunde dog også komme til at sidde, men det var så på en stiv-
rygget træbænk under et træ, eller ba^nke om et bord inde i et lindelysthus, hvor
familien helt kunde samle sig om kaffen og de hjemmebagte kager.

Helt anderledes er det nu. Haverne er blevet mindre, grusgangene er ved at for¬
svinde og græsset må gærne „betrædes". Hvis man trænger til en spadseretur sker
det pr. bil eller cycle, S-bane eller rutebil ud i landskabet eller ud til stranden. De
stivryggede træbænke er ogsår ved at forsvinde til fordel for mere magelige kurve¬
magerstole, hængende sofaer og flugtstole af forskellig art, og disse bliver ikke læn¬
gere anbragt inde under trækronernes skygge eller i lukkede lysthuse, men netop ude
i solen midt i mellem havens blomster, der hvor det foregår.

Og så er det spørgsmålet melder sig, hvordan de magelige stole affinder sig med
en sådan friluftsanbringelse. Ja de bliver ganske simpelt ødelagt i løbet af en sæson
eller to. Det danske klimas lunefuldhed med evigt skiftende solskin og regn er ud¬
mærket for planterne og heller ikke værst for mennesker, men kurvemøbler og puder
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Glastag med fald fra hegnsmur
mod nord. Her sidder man altså
selv 1 skygge og ser blomsterne
fra sydsiden.

Glastag med fald fra garagebag¬
mur mod syd. De vandrette
tynde stænger bærer et for¬

træk mod solen.
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og tæpper, ja selv markisestof og det lignende der bruges til flugtstole! nej! En sæson
eller to men så heller ikke stort længere.

Men når de møbler man vil bruge ikke kan stå ude, og når man selv ikke vil
være inde i et mørkt lysthus, ja så kan løsningen vel ikke være andet end at der
må indrettes siddepladser, flisepladser overdækket af glas, så man selv og møblerne
kan opholde sig i lyset, i det fri, og dog være beskyttet mod regn og rusk.

Hosstående billeder viser tre siddepladser af den art. Taget består af 3 mm tykt
rudeglas af 40—50 cm bredde, og omkring ved den dobbelte længde, så der ikke kom¬
mer flere overlæg end højst nødvendigt. Hældningen skal ikke gærne være mindre
end 1:3> et par og tyve grader; og med godt 2 m fritliggende er T stål af 4OX4OX5
mm passende som sprosser, og de bærende søjler er svære nok af l1/«" trukne rør,
der sættes ned i frostfri dybde hvor de stilles på en mursten eller andet lignende.

Hvis siddepladsen kan anbringes foran en husmur' uden generende vinduer og
døre er det for så vidt en fordel, kun har det den ulempe at tagfaldet så må blive
mod den åbne side, medens det kan få fald bag ud hvor man selv kan bestemme
murens højde. I sidste tilfælde mærkes der ikke noget til tagdryppet, der foregår bag
væggen, hvad enten dette nu er en mur eller som på billedet øverst på denne side
bygget af eternitplader i rammer af profilstål. På forskellig måde kan udseendet gøres
venligere med slyngplanter, hvor navnlig blåregn og ægte vin præsenterer sig fordel¬
agtigt og får en god udvikling med mange hængende blomsterklaser eller blå og grønne
druer i gennemfaldende lys. Under visse omstændigheder kan et glastag anbringes
nok så smukt over mur og murpiller, og hvor taget la;gges med meget svagt fald, kan
ruderne laves af svært råglas uden overlæg eller at glasruder med indstøbt fletværk.

E. Erstad-Jørgensen.
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Hypericum - Perikon
Af denne Familie, Perikonfamilien, findes flere vildtvoksende Arter her i Landet,

bl. a. den, man bruger eller maaske snarere brugte til at sætte Kulor og ekstra Sniag
paa Brændevinen. De er alle enaarige, medens tie værdifuldeste af de dyrkede er
fleraarige, smaa graciøse Buske, som med deres skinnende gule Blomster, der frem¬
kommer gennem en længere Periode i Højsommertiden, kan virke meget oplivende,
anbragt paa deres rette Plads.

Den ene af de her afbildede, Hypericum calycinum, er nærmest en Staude eller
Halvbusk, 25—30> ja indtil 40 cm høj. Om Foraaret skyder den friske Stængler fra
Roden, Løvet er friskgrønt, blankt, senere mørkegrønt, og det holder sig grønt Vin¬
teren igennem. Blomsterne er ret store, iøjnefaldende, og fremkommer i Spidsen af
Stænglerne, og da denne lille Art er villig til at brede sig, hvor den først har faaet
fat og befinder sig vel, er den fortrinlig til at dække Jorden i Forgrunden af Busket¬
ter, mellem stedsegrønne o. lign. Steder, hvor den danner et helt Tæppe, som mellem
de stedsegrønne, der i Sommertiden ofte ser lidt dystre ud, liver vældigt op, naar
det er oversaaet med store, gule Blomster. En værdifuld Egenskab hos denne Bund-
dækningsplante er, at den saa udmærket taaler Skygge, — men forøvrigt ogsaa trives
i fuld Sol.

Den anden, Hypericum patulum var. Henryi er en liusk, der bliver omkring 1 m
høj, er smuk og haardfør, holder mest af fuld Sol og let Jord, og egner sig f. Eks.
udmærket paa Stenpartier. Den er dekorativ med sine røde Kviste og de korsvis
modsat stillede Blade, og Blomsterne er store, elegant formede, guldgule med oran¬
gegule Støvdragere. Denne Varietet er vistnok den bedste af de buskformede Peri¬
konarter. M. Gram.

Hypericum calycinum, dan¬
nende en bred og frodig Kant
i Forgrunden af en blandet
Busketplantning.
Foto: Forf.
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Hypericum patulum
var. Henryi.

Foto: Fori.

Havearbejde i December
Hvis der ikke er omreguleringer under udførelse er det en stille tid i haven. Roserne bliver

undertiden ved med at bringe blomster helt ind under Jul, men for det meste har de vel allerede
tidligere fået så meget frost at de er gået istå for den gang, og i så fald skæres de længste skud
tilbage så man kan komme til at luge mellem dem, hvis der er noget at luge. Også rodskud bør
man nu komme til livs, at de ikke skal overfares til næste sæson. Det anbefales almindeligvis at
hyppe Jorden op omkring roserne for at beskytte dem mod frost. Det er vistnok lidt af en overtro,
jeg har i alle tilfælde aldrig gjort det i inin egen have og har ikke mærket ulemper deraf. Det
stammer vistnok fra de ægte terosers tid, men nutidens rosensorter er hårdføre nok til at klare sig
uden dækning mod frost, og kan så til gengæld blive fri for at få ]orden hakket op ved rødderne.

Det er nu tid til at opstille fuglefoderbakker med frø, og ophænge tælle til Mejserne. Hel- og
halvrådne æbler tiltaler Solsorten. Solsikkekærner er særlig yndet af Grønirisken, men det skal vist
være meget store solsikkekærner som Gråspurven ikke giver sig i lag med, hvad ellers mange på¬
står. Hampefrø er en delikatesse for Mejserne ligefra Musvitten til tilaamejsen, Sumpmejsen og den
lille Halemejse. Man kan indrette beholdere med hampefrø, der kun kan tages af fugle som kan
„sidde til bords" på en lodret pind, og det vil i praksis sige mejsefugle, og da Mejserne er havens
mest nyttige insektædende fugle, kan der være god grund til at favorisere disse arter.

Kommer der rigeligt med sne må buksbomhække og tjndre stedsegrønne rystes fri, for at sneen
ikke skal tynge dem til jorden eller brække deres grene. £ E.-J.

Redaktionen af Havekunst
overgaar fra Nytaar til Havearkitekt Troels Erstad, Sølystvej 3 A, Klampenborg, Telefon Or¬

drup 6364, som ligeledes overtager Annonceekspeditionen.
Bladets Ekspedition forbliver hos Kommunegartner Af. Gram, og Stadsgartner J. Bergmann vare¬

tager som hidtil Kassererforretningerne.
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