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ESTER CLAESSON IN MEMORIAM
Med Vemod erfarer vi, at Ester Claesson er død. Den 12. November døde hun

i sit Hjem i Stockholm.
Frk. Claessons Navn var godt kendt i herværende Fagkredse. Dels var hun en

jævnlig Gæst hos os, men navnlig var hun kendt her igennem sin faglitterære Virk¬
somhed, og især ved hendes Medarbejderskab ved dette Tidsskrift. Frk. Claesson var

„Havekunst"s første Medarbejder, idet hun, da dette startede for 12 Aar siden, skrev
Bladets første Fagartikel. Siden stillede hun ofte, og altid beredvilligt, sin Pen til vor

Disposition og viste os i Planer og Billeder, hvad hun arbejdede med, og hvilke Veje
hun gik mod Maalet.

Paa Afstand virkede Frk. Claesson lidt køligt utilgængeligt, men kom man hende
nærmere, mærkede man hurtigt, at der gik en varm Strøm igennem hendes Sind, og
vandt man hendes Fortrolighed, følte man med stigende Styrke, at her stod man over¬
for et følsomt og højt kultiveret Menneske med en betydelig kunstnerisk Evne og
en fast Villie til at give denne det bedst mulige Udtryk i sit Arbejde.

Budskabet om hendes tidlige Død vil blive modtaget med Sorg i de Kredse, der
igennem hendes Virksomhed og paa anden Maade fik at se, hvilket værdifuldt Men¬
neske hun var. I. P. Andersen.

* *

*
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Poul Baumann og C. Th. Sørensen: Soppedam ved Københavns almindelige
Boligselskabs Ejendom Fuglevænget 11.

VED NYTAAR 1932
Frøken Anka Rasmussen — der nu redigerer Havekunst — holder paa, at Tallet tret¬

ten er hendes Lykketal. Nu gaar Bladet ind i sin trettende Aargang, alle vi, der sam¬
les om det, maa hvert Aar ønske, at den kommende Aargang maa blive særlig fin
og god, vi skal altsaa i Aar kunne nære de bedste Forventninger. Dog, Ønsker alene
gør det tilvisse ikke; de, der paa forskellig Vis er direkte interesserede, maa jo hver
især gøre sit.

Da Bladet gik ind i sin anden Aargang, altsaa for elleve Aar siden, skrev E. Er-
stad-Jørgensen en Nytaarsartikel, der formede sig som en Art Status for Fagets Stil¬
ling i I92I, og som desuden trak nogle Retningslinier op for Fremtiden. Jeg faar Lyst
til at forsøge det samme nu, skønt jeg ikke paa langt nær kan maale mig med ham.

I I92I saa Forholdene ikke videre lovende ud, men det er dog gaaet saa nogen¬
lunde alligevel, selv om Gartner-Tidendes Beretninger om Anlægsgartneriet stadig
har været meget pessimistiske. Forholdet er dog sikkert dette, at dersom man ikke
sammenlignede det nu forløbne Tiaar med IQIO til IQ20, disse Klodens sorte Aar,
men derimod med Aarhundredets første Tiaar, saa vilde den Tid, der nu tegner sig
saa relativt fattigt, betegne en ganske overordentlig Fremgang.

Det er ganske givet, at baade det Offentlige og Private ofrer langt mere paa Fla-
ver end før IQI4, og der er tillige langt mere Interesse og Forstaaelse. Nu er der igen
Krise, Forholdene er langt mørkere, end de var for elleve Aar siden.

Forhaabentlig klarer Faget sig igennem, men det bliver sikkert kun under den For¬
udsætning, at det beviser sin Eksistensberettigelse i et rationelt Samfund. Naturligvis
vil en Del Anlægsgartnere stedse kunne tjene Brødet ved at lave Legetøj til de en¬
kelte rige Mennesker, der altid vil være under den nuværende Samfundsform, men
de fleste af os vil dog sikkert føle liden Tilfredstillelse ved en Gerning, der maatte
sidestilles med det usociale Arbejde, som en Modekunstner eller en Juveler udfører.

2



Derfor er det afgørende, at Faget er rigtigt orienteret i Dagens og Fremtidens al¬
ment betydelige Gerning. Problemerne hedder Legepladser, Sportspladser, Koloniha¬
ver, rekreative Plantninger af enhver Art, Kirkegaarde og sidst, men ikke mindst, den
jævne Bolighave. Dette har G. N. Brandt før udtalt her i Bladet. (Side 40> IQ22.)

Flvordan staar vi herhjemme rent kunstnerisk nu ved Begyndelsen til 1932?
Man tør vistnok sige, at vi i det store og hele staar ret højt i Sammenligning med

andre Lande. Jeg har i de senere Aar haft Lejlighed til at sætte mig en Del ind i
det, der paa vort Omraade sker i Udlandet, og det er sikkert ikke uberettiget at
mene, at vi rent formelt hævder os godt, men vi begynder at sakke agterud med
Hensyn til vort Arbejdes samfundsmæssige Betydning.

Nu er det ingenlunde let at danne sig et Begreb om, hvad der i Virkeligheden
udføres af Haveanlæg her i Landet. Hvordan det nu end kan være, saa har „Ha¬
vekunst" ikke bragt saa mange Planer og Havebeskrivelser, at dets Aargange kan
tjene til Udgangspunkt tor en Orientering. (Dertil kommer, at Bladet alt for sjæl¬
dent modtager Bidrag fra vore norske og svenske Kolleger, hvilket er beklageligt,
.leg vil varmt ønske, at der maa ske en Ændring i dette Forhold i de kommende
ti Aar).

Den smukke og interessante Bog, som Anka Rasmussen samlede, og som udkom
i 1929 under Titlen „Moderne Haver", giver forsaavidt et langt bedre Indtryk af Ti-
aarets Havekunst, men den omhandler kun private Haver, og dens Modernitet er
saa udpræget hvad Billedstoffet angaar, at den Form, der var vort Haveideal i 1921,
slet ikke er repræsenteret.

A. Wittmaack, V. Hvalsee og C. Th. Sørensen: Sandlegeplads og Soppedam ved
Københavns almindelige Boligselskabs Ejendom Vestergaarden.

Clicheerne velvilligst udlaante af Selskabet.
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Dette Ideal var formelt bestemt, vi var vist smittede af Tidens Klassicisme i Ar¬
kitektur. Den ideale Have var en rektangulær hækrammet Græsflade foran Huset,
som var Havens Hovedrum, maaske var der Blomster langs Hækkene, men det var ikke
fint, de skulde helst være udenfor, som lange Rabatter eller i særlige Blomsterhaver.
Jeg mener paa ingen Maade, at denne grove Karakteristik, som vistnok udløser et
rigtigt Billede i enhver t agmands Sind, dækker over en daarlig Haveform, tværtimod.
Morsomt nok beskrives Typen særdeles dygtigt og overbevisende af Georg Georg¬
sen i „Moderne Haver", men der findes altsaa intet Eksempel i det rige Billedma¬
teriale. Dette har dog maaske sin Forklaring i, at det er meget vanskeligt at give
en overbevisende billedmæssig Fremstilling af den Type Have. Det er anderledes
taknemligt at fotografere, hvor der er gamle Træer eller Vand eller Sten og Pude¬
planter.

Forresten er det ogsaa mærkeligt, at denne Havetype forholdsvis sjældent findes
i Virkeligheden.

Det er naturligt, at vort Fag altid er under stærk Paavirkning af den fremherskende
Arkitekturopfattelse, saaledes er det ogsaa nu, og derfor er det uundgaaeligt at
nævne Ordet Funktionalisme. Ordet er for saa vidt ogsaa godt nok, det udtrykker
klart og tydeligt det væsentlige i Tidens Arbejdsprogam. Men vi maa blot huske,
at der har altid været funktionalistiske Huse, og der har ogsaa før været hensigts¬
mæssige Haver. Modsat er ikke ethvert Hus funktionalistisk, fordi det har Staalvin¬
duer og fladt Tag og rene Mure.

Jeg er begejstret tor disse nye Tanker, men de gør mig ikke saa blind og for-
bauset, at nu bliver mig noget helt andet end igaar og ifjor. Man kunde maaske sige,
at der er Tale om et Mærkepunkt i vor Udvikling paa dette Omraade. Vi er blevet
bevidste paa et nyt Omraade. Det er gaaet op for os, hvad vi skal arbejde hen imod,
naar vi løser en Opgave, og vi er i Stand til at vurdere vor Løsning paa et nogen¬
lunde objektivt Grundlag, nemlig Hensigtsmæssigheden. Vi er sluppet ud af en Taage
al Æstetik, vi gaar raskt fremad, selv om vi endnu ikke ser vort Maal ganske klart.

For mig staar det saaledes, at vi nu maa søge at opfatte Haren som Have. Vi maa
arbejde os ned til det primitive Begreb og frigøre os for Idéerne om, at Haven skal
forestille Natur eller være Arkitektur.

Jeg tror, at vi efterhaanden vil erstatte Hække inde i Haverne med Espaliers
med Slyngplanter, fordi Slyngroser er festligere end Hække, og de vil kunne gøre
samme Virkning. Vi vil ikke være saa bange for at placere Blomster og lave Planter
ude i Havens Græsbund, hvor de faar det mest mulige Sollys. Vi lægger vore Fliser
mellem Græs og Blomster, fordi det er nyttigere end at lægge dem som dekorative
Baand ude i Græsset. Vi forenkler Haverne mest muligt for at formindske Omkost¬
ningerne til Vedligeholdelse. Vi forsager med Hensyn til Roser og Stauder ved Bo¬
ligkarréerne og foreslaar i Stedet, at Børnene faar Vand og Sand at lege med. Vi
forstaar, at offentlige Parker maa være til at røre sig i, vi er lige ved at forstaa, at
den af Leg og Færdsel slidte Græsslette er smukkere end den fine Plæne, hvorpaa
det staar „Græsset maa ikke betrædes".

Erstad-Jørgensen skrev i sin før omtalte Artikel om Uddannelse af Havearkitekter
og om disses Vilkaar i det hele taget. Jeg vilde gerne ha' behandlet det samme Emne
nu, men maa nøjes med et Par Ord om et enkelt Forhold.

Jeg tror, at det vilde betyde overordentlig meget, dersom en eller anden vilde
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øve en Kritikers Gerning i vort Fag, og kunde ave den paa en streng objektiv og
saglig Maade. Jeg ønsker dette, fordi jeg ellers ser en Fare i, at Dilettanteriet breder
sig alt for stærkt. Publikum har ganske naturligt en vis Svaghed for dilettantisk Form,
simpelthen fordi det ofte bedst forstaar den dilettantiske Løsning af Opgaverne. Men
Faget er meget daarligt tjent med, at det halvgode accepteres i videste Udstrækning,
thi selv om meget til Tider ser trøstesløst ud, saa er det dog saaledes, at det gode
udskilles som det blivende paa ethvert Omraade, ogsaa paa vort.

En dygtig og ansvarsbevidst Kritiker kunde betyde det overordentlige for de Fag¬
folk, der arbejder alvorlig med Opgaverne, dersom han forstod at overbevise Publi¬
kum om Forskellen paa daarligt og godt. Desværre er der næppe stor Sandsynlig¬
hed for, at denne Tanke bliver til Virkelighed, men jeg mener, at vi har Mænd, der
kunde gøre dette Arbejde, og det er i og for sig heller ikke utænkeligt, at en af
disses Vilkaar tillod ham at udføre det.

Var det lidt dristigt før at fremhæve Fagets kunstneriske Stade internationalt set,
saa kan jeg rolig fremhæve vore dygtigste Anlægsgartnere. De udfører deres Arbejde
saa godt, og ikke mindst saa samvittighedsfuldt, at det næppe gøres bedre noget Sted
i Udlandet. Det er kun beklageligt, at denne fine Klasse er saa forholdsvis faatallig,
der er alt for mange sløje Folk imellem dem, der arbejder med Anlæg og Vedlige¬
holdelse af Haver. Derfor vil jeg gerne slutte disse Betragtninger med et varmt Øn¬
ske om, at man i det kommende Tiaar vil sætte stærkt ind paa en almindelig Høj¬
nelse af den jævne Anlægsgartnerstand. Jeg indser vel, at dette ikke er saa lige en
Sag; thi det drejer sig slet ikke om Opøvelse i Nivellering, Projektering og Sligt,
hvori det er let at undervise, men i Dygtiggørelse i rent manuelt Gartnerarbejde, i
Plantekendskab og i Plantedyrkning. Den Anlægsgartner, der skal kunne klare sig
i de kommende strenge Aar, maa først og fremmest være dygtig paa disse Felter.
Dette at grave og trille Jord skal læres lige saa vel, som det skal læres at nivellere,
men medens en Anlægsgartner kan være en Dygtighed uden særlig Færdighed i det
sidste, saa er hans Dygtighed i det almindelige Arbejde bestemmende for Opnaaelse
af det Minimum af Livsgoder, der danner Grundlaget, for al videre Fremgang.

De fleste Haandværksfag lider mer eller mindre under dette, at Haandværkerne
vil være Kunstnere. De er ikke tilfredse med at blive dygtige som Haandv ærkere
alene, og da de sætter alt for meget ind paa det kunstneriske, bliver mange hverken
det ene eller det andet.

Dette Forhold forekommer mig særlig udtalt for vort Fag. Naturligt nok; thi me¬
dens en dygtig Snedker dog kun skal beherske et forholdsvis begrænset Sagomraade,
saa skal den dygtige Gartner kunne og vide overordentlig meget. Vi har derfor endnu
mindre Tid og Raad til, at den Indsats, der paa eksakte Omraader vilde give et sik¬
kert Resultat for den store Part, spildes paa noget saa tvivlsomt som „Kunst", der
kun giver Resultater i ganske enkelte Tilfælde. C. Th. Sørensen.

* *

*
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E. Erstad-Jørgensen: Planer af to Rækkehushaver fra Fuglebakkekvarteret.
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Haven paa Egernvej Nr. 51 (Fuldmægtig F. H. Eibe), see fra Løvgangen mod Huset. Kaj Nielsens
lille Barnefigur fra Herman A. Kåhler, der skimtes mellem Roserne, er modtaget som første Præmie

i den Konkurrence, Dagbladet B. T. udskrev om den smukkeste Rækkehushave.

Haven paa Fuglebakkevej Nr. 29 (Fru Johanne Birkedahl),
set fra Terrassen mod Vejen.
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RÆKKEHUSHAVER
Rækkehushaven adskiller sig fra den lille Villahave ved sin sluttede Form, der

som Regel er retvinklet, 2—3 Gange saa lang som bred, med Huset for den ene Ende
og Indgangslaagen for den anden.

I enkelte Kvarterer horer der dog to smaa Haver til hvert Rækkehus, en foran
hver af Husets Sider, hvilket havemæssigt set er mindre tilfredsstillende.

Hvor der kun disponeres over et stærkt begrænset Areal til hver Bolig, har Række¬
hushaven store Fordele fremfor den lille Villaparcel, der slaas helt i Stykker af Huset,
navnlig da fordi Byggevedtægterne ikke tillader at bygge helt ud i Vejskellet, hvor¬
ved der altsaa bliver baade Forhave og Baghave, forbundet ved smalle Jordstykker
ved begge Husets Sider, altsammen saa smaat og indeklemt, at Haven efter faa Aars
Forløb er ganske overskygget af Nabohuse og af Nabohavernes Træer.

Hosstaaende Planer og Fotografigengivelser viser to Eksempler paa Rækkehus¬
haver fra Fuglebakkekvarteret, den ene liggende Syd og den anden Øst for Huset.
Den forskellige Orientering har været bestemmende for Inddelingen, idet Nedgan¬
gen fra Terrassen i den førstnævnte er lagt hen til Havens Midte og denne symme¬
trisk udformet, medens man i den anden har lagt Gangen i Sydsiden og samlet det
blomstrende i den modsatte, solbeskinnede Del.

Saa godt som alle Rækkehushaver fra de seneste Aar er indhegnet af mere end
mandshøje, temmelig tætte Granstakitter, der ganske vist straks har givet den ønske¬
lige Adskillelse mellem Nabohaver og et godt Lukke mod Vejen, og som har den
h ordel hurtigt at kunne gøres tiltalende med Slyngplanter eller Espalier, men som des¬
værre inden længe vil medføre mange Ærgrelser og ikke helt ringe Udgifter, naar
de temmelig tynde Granstolper begynder at raadne over i Jordskorpen. Mange Ste¬
der, hvor Haverne er anlagt paa opfyldt Terræn af løs Beskaffenhed, vil Kalamite¬
ten rimeligvis allerede melde sig i Løbet af 5—6 Aar, og selv paa Lerbund vil Heg¬
nene næppe kunne staa mere end en halv Snes Aar.

Man maa haabe, at der inden den Tid vil være organiseret Ejerlag i de forskel¬
lige Rækkehuskvarterer, som kan sørge for en ensartet Fremgangsmaade, enten man
vil afløse Granstakitterne af mere varige Vægge, bygget f. Eks. af Betonstolper og
Eternitskiferplader, eller man helt vil opgive Espalier og Slyngplanter og holde sig
til klippede Hække. En vis Ensartethed er i alle Tilfælde en Betingelse for disse Kvar¬
terers tiltalende Præg, og uden Organisation vil under disse Forhold Ensartetheden
næppe kunne tænkes opretholdt til Gavn for Helheden og derved ogsaa til den en¬
kelte Husejers Fordel; og hvis Rækkehusbyggeriet tænkes fortsat, vilde det sikkert
være det rigtigste fremtidig at vælge en Indhegning af mere varig Karakter.

E. Erstad-Jørgensen.

* *

*
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Dronning Alexandrine (1931)'

ROSEN NYHEDER
„Hvorfor dufter de nyere, moderne Roser ikke?" er et Spørgsmaal, der ofte ret¬

tes til mig og vel især af ældre Folk, der husker fra deres Barndoms Haver de dej¬
ligt duftende Remontant- og Centifolia-Roser. At de saakaklte „moderne Roser"
alligevel har fortrængt de ældre, stærkt duftende, skyldes at man i Nutidens Haver
forlanger andet og mere end Duft af en Rose, blandt andet uafbrudt Blomsterflor
Sommeren rundt. Dog har vi blandt vore nyere Thehvbrider Sorter, der har arvet
Duften fra deres Aner: Remontanterne. Dronning Alexandrine (lQ3l), et Ophelia-Co¬
lumbia Barn, har saaledes den mest vidunderlige Duft, en Rose kan have; en Blan¬
ding af Centifolie og Therose. Dertil kommer den smukke, ren rosa Farve, den sunde
Vækst og store Blomsterrigdom. Prinsesse Margaretha (1Q30 kødfarvede, smuktformede
Blomster; lav, rigtblomstrende, og med saa stærk Duft, at man end ikke behøver at

bøje sig ned over en Rose for at mærke Duften.
Med det samme skal blot nævnes Sorter som: Etoile de Hollande, Fru Johanne

Poulsen, Fru Xenia Jacobsen, General Mac Arthur, Columbia, Souvenir de Claudius De-
noyel og mange andre. Svend Poulsen.
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C. Th. Sørensen:
Forslag til Omlægning af Have paa Svanemøllevej i Hellerup. 1 : 400.

TO SKÆVE HAVER
Hosstaaende Forslag til Omlægning af to mindre Haver paa skæve Jordstykker

er tegnede i IQ3b men endnu ikke udførte.
Haven paa Svanemøllevej har et ret godt Buskbælte med enkelte Træer ud imod

Vejen; det maa bevares, og de mange Blomster, der ønskes, maa da anbringes i Hu¬
sets Nærhed. De paa Planen viste Blomsterbede tænkes inddelte med smalle Flise-
gange, der lægges parallele med eller vinkelrette paa Huset. Paa denne Maade faar
Blomsterne det bedst mulige Lys, og jeg vil mene, at Græsgangen mellem Buske og
Blomster vil give en stærk Illusion om stor Længde i Haven.

Den paa Brodersens Allé liggende Have har Blomsterbede ude i Græsset. Her
maatte et Stenanlæg ved Østgavlen ikke forstyrres, og det forlangtes, at de grusede
Gange om Huset skulde bibeholdes. Jeg har saa foreslaaet, at der lægges Græs helt
ind til Nabohækken mod Vest og til Buskbæltet mod Vejene. I Græsset lægges et
stort trekantet Blomsterbed, der med smalle Flisegange inddeles i rektangulære Bede,
saaledes som det tydeligt ses paa Planen.

I begge Tilfælde skal Bedene tilplantes med lave og halvhøje Stauder, smaa Buske
og Roser. C. Th. Sørensen.
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C. Th. Sørensen:

Forslag til Omlægning af Have paa Brodersens Allé i Hellerup. 1 : 400.

BOGANMELDELSER
Otto Valentin: Zeitgemåsse Wohn-Gcirten.

Forlag: F. Bruckmann, A. G. Munchen, Pris 5o° Mark.
Det er nærmest en smuk righoldig Billedbog, Havearkitekt Otto \ alentin, Stuttgart, her har ud¬

givet. Det er naturligvis navnlig fra moderne tyske Haver, Billedmaterialet er taget, men ogsaa fra
Schweiz, Belgien og Sverige er der hentet Billedstof, og navnlig er der jo ikke saa faa danske Ha¬
vebilleder imellem.

Bogen slutter med Billeder fra moderne Legepladser og med nogle Haveplaner, hvoriblandt man
nikker genkendende til G. N. Brandts Plan af „St. Mariendal" og af Junihaven paa „Svastika"

A. R.
Michael Gram: Frugtavl.

Udgivet af Almindelig dansk Gartnerforening til Brug ved Foreningens Elevundervisning.
Bogens 215 Sider indeholder en Rigdom af Viden - fremført i den flydende letfattelige Stil, der

er karakteristisk for Forfatteren.
Om Enkeltheder i en faglig Bog kan Fagmænd altid diskutereman kunde fristes til at sige,

de kan ikke godt lade det være, og mærkeligt er det vel ikke, for ingen fik jo endnu Privilegium
paa den fuldkomne Viden, navnlig ikke, hvor det drejer sig om levende Væsener, og de Steder, Tider
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og Forhold, hvor hver maa hente sit Syn paa Tingene — sin Teori, er jo omtrent lige saa forskellige
som de Tankeværksteder, paa hvilke samme bliver til.

Ved Sammenligning med Bogens første Udgave, der fremkom i Slutningen af 1920 ved et lykke¬
ligt Samarbejde mellem Far og Søn - Konsulent Hans Gram, Sorø - og den foreliggende Udgaves For¬
fatter, fremgaar det, at nogen særlig indgribende Forandring ikke har fundet Sted; Bogens Inddeling
er identisk med første Udgaves, ligesom man genfinder det samme iøvrigt udmærkede illustrerende
Billedmateriale.

De 10 Aar, der er henrundne siden første Udgaves Fremkomst, er ikke gaaet sporløst hen over
Frugtavlens Udøvere i vort Land, og enhver der kender lidt til Forholdene ved, at Bogens Forfatter
har været med i første Række blandt dem, der har sat Spor i den Udvikling, der glædeligvis let kon¬
stateres indenfor det forløbne Tidsspand. Man kommer da heller ikke langt hen i Bogens første Af¬
snit om Frugtavlens Udvikling og nuværende Standpunkt i Danmark, før man under den gamle Titel
støder paa det nye; bl. a. finder man en Del statistiske Oplysninger, der sikkert for mange vil tale
deres eget Sprog.

Andet Afsnit omhandler Frugtavlen i andre Lande; et Emne, som Forfatteren i væsentlig Grad
behandler ud fra Selvoplevelse; ikke mindst læses Afsnittet om Nord-Amerikas Frugtavl med Interesse.

Med Bogens tredie Afsnit om Anlæg af Frugtplantninger kommer man ind paa de mange Pro¬
blemer, som enhver Praktiker stilles overfor, ikke mindst i dette Afsnit, som i det efterfølgende fjerde,
om Frugtplantningens Vedligeholdelse og Pleje, præsenteres man for en Mængde Forhold, som sik¬
kert mangen en videbegærlig Læser kunde ønske sig mere indgaaende behandlet; men Begrænsning
er som bekendt een af Kunstens største Dyder, og det er sikkert ikke mindst de unge Gartnere, der
skal have Bogen „lært" paa de relativt faa og reelt meget kostelige Aftentimer, enige om, og det er
jo for dem, at Bogen i første Række blev til.

Femte Afsnit omhandler Espalierfrugtavl, herunder behandles ogsaa de mere kælne Frugttræ¬
arter: Abrikos, Fersken, Vin og Figen.

De yderst vigtige, men hidtil ikke tilstrækkelig paaagtede Problemer vedrørende Frugtens Pluk¬
ning og videre Behandling indtil Brugen, behandles i sjette Afsnit; herunder ogsaa Frugtens Sorte¬
tering og Pakning, et Omraade, paa hvilket Forfatterens Virksomhed i Teori som i Praksis har været
af banebrydende Betydning herhjemme.

Syvende Afsnit fører Læseren ind paa et meget interessant, men i Praksis vistnok meget lidt
benyttet System til Vurdering af Frugtplantninger af forskellige Aldre; samme Afsnit omhandler Regn-
skabsproblemet, der, som Forfatteren sikkert med god Grund bemærker, er et meget svagt Punkt
ved de fleste Frugtavlsforetagender.

Endelig følger i Bogens ottende Afsnit en Oversigt over de her i Landet paa Friland dyrkede
Frugttræ- og Frugtbuskarter med Udvalg af Sorter; man finder bl. a. i dette Afsnit en klar Frem¬
stilling af de Betegnelser og Kendetegn, der anvendes - eller burde anvendes — i den beskrivende Po-
mologi; og der gives indenfor de forskellige Frugtarter et righoldigt Udvalg af Sorter med kort Be¬
skrivelse.

Til Slut gives en righoldig Fortegnelse over inden- saavel som udenlandsk Litteratur, i hvilken
Frugtavlsspørgsmaal behandles. Som det fremgaar af Indledningen, er Bogen skrevet med særlig Hen¬
blik paa Undervisningen af unge Gartnere; den kan imidlertid anbefales paa det bedste til alle, der
nærer Frugtavlsinteresser, det være sig Erhvervsfrugtavlere eller Haveejere, der har Brug for en let
overskuelig Haandbog, og som ved Selvstudium søger sig Viden. Paa sit Omraade gives der paa vort
Sprog ingen bedre Bog. C. J. H.

* *

*
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I. Planten ved Solurets Fod er Santolina chamae cyparissus,
der er langt mere haardfør, end den har Ord for.

TRE VILLAHAVER
Ude i Frederiksberg kønne Villakvarter omkring Dalgas Boulevard har flere Med¬

lemmer af Familien Vibe-Hastrup slaaet sig ned, og Haverne til tre af de fire Vil¬
laer støder op til hverandre, saaledes som det fremgaar af omstaaende Plan.

Medens Villaejere soin oftest søger at lukke ind imod alle Nabohaver og indrette
deres egen som en bedst mulig afgrænset Helhed, er der her ikke alene Gennem¬
gange mellem Haverne indbyrdes, men mellem de to \ illaer, der ligger bag hinan¬
den, er enhver Markering af Skellet paa en Strækning helt undgaaet, saa de to Ha¬
ver gaar ud i et.

Det er morsomt at se, i hvor høj Grad det klæder en Have, at dens Græstæppe
strækker sig fra Hus til Hus i Stedet for som almindeligt i nyere \ illakvarterer, hvor
Haverummet som oftest kun i lav Højde er virkelig begrænset af Hegn og Hække,
medens Blikket højere oppe glider bort over disse og først standser ved Nabohusene.

Det er Skade, at Forholdene saa sjældent tillader at sløjfe Hegnene, noget der
som bekendt er ret almindeligt i amerikanske Villakvarterer, og noget der i alle Til¬
fælde med Fordel kunde praktiseres her til Lands for mange Forhavers \ edkom-
mende, der uden Géne af nogen Art kunde anlægges under et med Græs og en¬
kelte Træer og med Fliserækker, paa Steder hvor der vilde blive særlig Færdsel.
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II. Stammehækkene er Krimlind, under dem og bag Stauderne er Hække af Kristtorn
(Ilex lavigata polycarpa), der kommer til Syne om Vinteren.

III. Paa den forreste Skraaning Phlox setacea, G. F. Wilson og P. s. atropurpurea,
der har ligget uden Omplantning i 11 Aar.
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IV. Tæppet, hvori Brudfliserne ligger, er Thymus lanuginosus.

V. Græstæppet strækker sig fra Villa til Villa uden Markering af Hegnslinien.
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\ I. Løvgangens ene Side lukket med vedbendbevokset Tremmeværk, medens Stolperne
ind mod Haven bærer Slyngroser, Clematis o. 1.

VII. Slyngrosen paa Jernbuen er Leontine Gervais med det blanke Løvværk
og de vellugtende Blomster.
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VIII. Rosenterrasse med Vandbassin. Den lille Polyantherose i Forgrunden
er den altid blomstrende Md. Jules Gouchault.

Ikke engang ved de moderne Rækkehuse er noget saadant forsøgt, og det skønt
der sine Steder hører to smaa Haver til hvert Rækkehus, en helt lille ved den ene

og en noget større ved den anden Side at Huset. Man skulde synes, at Tanken
under saadanne Forhold skulde være nærliggende i Stedet for at høkre begge Jord¬
strimler ud i mange smaa Indelukker, af hvilke de mindste er saa temmelig uden In¬
teresse for Beboerne, der har deres Terrasse i den større Havedel og derfor altid
opholder sig der.

De tre Haver paa Flanen er nu omkring ved en halv Snes Aar gamle, men er
i stadig Ldvikling, idet snart et, snart et andet Farti omformes, efterhaanden som
det plantede skifter Karakter, eller naar nye Impulser gør sig gældende. De paa
Planen indtegnede Romertal viser, hvorfra Billederne er fotograferet.

I Modsætning til C. Hi. Sørensens Udtalelser i hans Nytaarsartikel finder jeg for
min Part stor Tilfredsstillelse ved at arbejde med Haver, der ejes af Mennnesker, som
er levende interesserede i deres Hjem, og som har baade Lyst og Raad til at ofre,
hvad det koster, stadig at holde Haven vedlige og stadig at indføre Forbedringer
her og der.

De store Haver ude paa Herregaardene gaar mere og mere i Forfald; skulde det
nu betragtes som en halvt foragtelig Gerning at opretholde en vis Havekultur inde
i Byerne, vilde det sikkert føre til et Resultat, som ingen kunde være glade ved.

C. Th. Sørensen er, som han selv skriver, begejstret for de ny Tanker, og jeg
er ganske klar over, at det er Trangen til at faa det sociale og funktionalistiske til
at lyse, der forleder ham til at sværte det øvrige ned, men det forekommer mig,
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IX. Laagegitteret er bygget af raa Sandstensblokke
af samme Materiale som Brudfliserne.

at vi Havearkitekter ikke godt kan lade disse Udtalelser staa uimodsagt i vort Blad,
og jeg føler mig særlig kaldet til at tage Affære, tordi jeg i det Nummer, der føl¬
ger lige efter hans Artikel, skal bringe Billeder fra Villahaver, der netop i høj Grad
har nydt godt af deres Ejeres levende Interesse og store Blomsterglæde.

E. Erstad—Jørgensen.

ET PAR ORD OM VINTERSPRØJTNING OG
VINTERSPRØJTEMIDLER

Man kan med Sandhed sige, at en Del af de Midler, vi anvender til Sprøjtning i vore Haver,
har en ganske ejendommelig Historie. Blaastens svampedræbende Virkning blev saaledes konstateret
ved et rent Tilfælde, idet det skete under Undersøgelser for at konstatere kogende Vands Indvirkning paa
Sporerne. Det blev da opdaget, at \ and kogt i en Kobberkedel havde en mærkværdig Evne til at
hindre Svampens videre Udvikling, og efterfølgende Arbejder fastslog, at Kobbersulfat - i daglig Tale
Blaasten - i vandige Opløsninger var et bekvemt og praktisk Kobbersprøjtemiddel. Den senere Ud¬
vikling bragte Sammensætningen Kobbersulfat -f Kalk i Forgrunden som et ypperligt Sommersprøjte¬
middel, almindeligt kendt under Navnet Bordeauxvædske.

Side om Side med Blaastensopløsningen har den Sammensætning af Svovl og Kalk, som under
Betegnelsen Lime sulphur, Schwefelkalkbriihe og herhjemme Svovlkalk i det sidste halve Aarhun-
drede gjort god Tjeneste i Alverdens Frugthaver. Man ved med Sikkerhed, at Anvendelsen af Svovl
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til Gartneribrug var kendt allerede i 1846, men den egentlige Svovlkalkvædske, som vi kender den
i Dag, er af langt senere Oprindelse. Sandsynligheden taler for, at Amerikaneren Kenrick var den
første, der bragte Svovlkalk frem. I 1883 kogte han en Sammensætning af Svovl, Kalk og Vand, som
viste sig virksom mod forskellige Svampesygdomme, og som senere ogsaa viste sig i Besiddelse af Evne til
at dræbe visse Insektæg. Over Californien blev Svovlkalk hurtigt den populære Vin tersprøjtevædske,
og først de senere Aar er den saavelsom Blaastensopløsningen trængt i Baggrunden til Fordel for
Tjærepræparaterne, den saakaldte Frugttrækarbolineum.

Det var ikke rart at vintersprøjte med Svovlkalk. Den irriterede Huden stærkt, og den øde¬
lagde Tøjet forbavsende hurtigt. Naar den senere Tids langt mere effektive Vintersprøjtemiddel -

Frugttrækarbolineet - var saa længe om at trænge igennem, saa skyldtes det da heller ikke en sær¬
lig brændende Kærlighed til Svovlkalken, men nok saa meget den Kendsgerning, at de første Tjære-
præparater var i allerhøjeste Grad uregelmæssige. Dette havde til Følge, at man nu og da var
tilfreds og til andre Tider stærkt utilfreds med Karbolineum.

Frugttrækarbolineum kendtes allerede omkring Aarhundredskiftet, og der findes sikkert adskil¬
lige af dette Blads Læsere, som erindrer de første fortvivlede Produkter, der kom frem. De var —

som tidligere nævnt - for det første ikke sikre i Virkning, og de havde desuden en Del andre iøjne¬
faldende Gener. De beredte ofte store Overraskelser - blandt andet havde de den ubehagelige Egen¬
skab, at de fres. Den, der har staaet med en saadan Tønde frossen Karbolineum, ved bedst selv,
hvilken Selvbeherskelse der skal til for ikke at anvende mindre sarte Gloser. Svovlkalk irriterede
Huden, - Frugttrækarbolineum irriterede rent sjæleligt. Mennesket har en medfødt Evne til at fore¬
trække legemlige Ubehageligheder fremfor sjælelige, og paa den Konto trak Svovlkalk foreløbig det
længste Straa. Den var ganske vist heller ikke modstandsdygtig overfor Frost, men man kendte
dens Virkning. Den var ens Aar fra Aar. Man kunde stole paa den.

Saa kom omsider den Tid, hvor Frugttrækarbolineum kom frem i regelmæssig og sikker Sam¬
mensætning. Med Urette har man i vide Kredse anset de hollandske Mærker for at være de første
sikre, men det er ikke korrekt. Den første sikre Vare var utvivlsomt den tyske „Avenarius Dendrin
og de hollandske Mærker „Carbokrimp" og _Monarch Nr. .30", der herhjemme er de mest kendte,
kom først flere Aar efter. Det er imidlertid en Kendsgerning, at „Monarch Nr. 30" og „Carbrokrimp"
ved de danske Forsøg i 7'/« pCt. Styrke har givet lige saa sikker Virkning som „Avenarius Den¬
drin" i 10 pCt., og naar de to første Mærker foretrækkes, maa det saaledes ses paa økonomisk
Baggrund.

Da Frugttrækarbolineum først kom frem i konstant Sammensætning, var dette Vintersprøjte¬
middel paa Forhaand sikker paa en stor Anvendelse. Det var faktisk det eneste sikre Middel mod
Æg af Frostmaalere, Bladlopper, Bladlus og en hel Del andre Insekter, som man tidligere først kunde
faa Ram paa ved Sommersprøjtningerne, og saa var den meste Skade allerede forvoldt. Det er
imidlertid ikke i Stand til at dræbe Tæger, som man derfor fortsat maa bekæmpe ved Sommer¬
sprøjtning, og det er ikke i Stand til at dræbe „Redt Spind", som man i en Aarrække var henvist
til at bekæmpe ved en ekstra Vintersprøjtning med Olie.

Det danske Vintersprøjtemiddel „Triumf var det første og er til nu det eneste Vintersprøjte¬
middel, der foruden Frugttrækarbolineums gode Egenskaber ogsaa er effektivt overfor „Rødt Spind".
Det mangler kun Evnen til ogsaa at dræbe Tægeæg for at være det fuldkomne Præparat. Statens
plantepatologiske Forsøg har paatænkt indeværende Vinter at anlægge Forsøg med Vintersprøjte¬
midler mod Tægeæg, og man maa haabe, at det maa lykkes at finde en saadan Vædske, der i For¬
vejen dræber Insekt- og Mideæg. Vejen er trang - det har tidligere Forsøg vist —, men vi maa haabe,
at Problemet maa blive løst, og at det maa blive løst af en af vore egne.

Det er med „Triumfbevist, at vi ogsaa kan lave gode Vintersprøjtevædsker herhjemme i Dan¬
mark,-tilmed Vædsker, der er mere effektive end de udenlandske. Kan ogsaa Tægeæg slaas ned
med den samme \ intersprøjtevædske, da bør Sagen være klar for de danske Forbrugere. Saa maa
det være slut med de udenlandske Varer, og Mottoet maa blive: Danske Sprøjtevædsker i danske Haver!

Vi kan selv, og vi kan mindst lige saa godt som de andre. Der er ikke mere Grund til at
snobbe for de udenlandske Fabrikater. Red Spider.

* *

*
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Arundinaria japonica.

BAMBUS OG ANDRE GRÆSSER

I ØSTEN OG VESTEN

Græsser er vist de mest brugte af alle Planter i vore nordiske Haver. I endnu
højere Grad gælder dette i Østasiens Haver, navnlig i China's, hvor Græsser ikke
alene er de mest brugte Planter, men ogsaa de højest ansete, hvad man vel ikke
kan sige, de er hos os. Alen medens vi i Nordeuropa og Nordamerika kun i ringe
Udstrækning dyrker andre Græsser end de tæppedannende Arter i vore Haver for
at danne den grønne Bund, hvis Nytte og Pryd er to Sider af samme Sag, finder
Græsserne i China en langt mere mangfoldig Anvendelse.
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Aarhundreder før vi i Europa kom i Tanker om at bruge Græs til Pryd, ja maaske
før vi fandt paa at saa det i vore Marker, hvor vi fra Arilds Tid var vante til at
se det komme af sig selv, havde kinesiske Kunstnere udformet den landskabelige Ha¬
vestil med Græsflader, Græsbakker og Græsdale, hist og her med maleriske Lunde
og blomstrende Krat, ofte Dværgkrat og fritstaaende Dværgtræer i fint følte Former.
Hos Japanerne udvikledes disse senere til den særegne Stil, der nu ogsaa kan for-
staas og vurderes af enkelte samstemte Sjæle i det barbariske Europa, skønt vi er
Tusind Aar bagefter Østens Folk i spontan Kultur, om det gaar an at bruge et saa
selvmodsigende Udtryk. Noget af det mest ejendommelige i de gamle kinesiske Land¬
skabshaver var de snirklede Gange, der ligesom alt i disse Haver skulde illudere
eller hos de mere nøgterne Kunstnere i det mindste fremkalde en Stemning, der min¬
dede om Bjergene, hvor de gamle Stier snoede sig under Nødvendighedens Bud og
Love paa de mest henrivende Maader, uden Spor af Hensyn til Æstetik, men alli¬
gevel, eller maaske netop derfor, saa højt beundrede af skønhedstørstende og skøn-
hedsforstaaende kinesiske Rigmænd paa lange Rejser. Disse Krinkelgange er nu for¬
kastede eller rationaliserede i Vestens Haver, som hver Mand véd, ikke alene af de
hypermoderne Havearkitekter, men her til Lands ogsaa at de faa, der endnu inter¬
esserer sig for det naturbundne. Nægtes kan det ikke, at dette er fuldbyrdet med
god Ret, thi tor vor europæiske æstetiske Opfattelse vilde de kinesiske Haver vist¬
nok have været lige saa naturstemte og -følte uden disse urationelle Gange.

Skønt det er en velkendt Historie, hvorledes den gamle kinesiske Landskabshave
kom til England, kan jeg ikke dy mig for at opridse et Par Træk af den ved at
minde om, hvordan den blev modtaget med Henrykkelse, fordi Tiden var saa mærk¬
værdig moden for den, og derefter hurtigt trængte ud over Nordeuropa og Nord¬
amerika, tilintetgørende ikke ganske faa at de i den forudgaaende Barok-Epoke frem¬
voksede Værdier. Barokhaverne maa have været et Nummer for barokke, skønt de
i og for sig burde stemme godt med de hvide Folkeslags Sind, som tor Størstedelen
er og bliver paa den rationalistiske Side, mens de romantiske og naturstemte Aands-
bølger kun formaar at løfte de færreste fuldtud med sig. Baade derfor, og fordi den
gamle Historie gentager sig i evig Rytme, har den arkitektoniske Have nu sejret.
Omend Sejren vist er knap saa fuldkommen som Barokhavens Sejr i sin Tid, er det
dog vist saadan, at alt det naturbundne er Askepot for de førende Cirkler, og ved¬
bliver at være det, indtil den arkitektoniske Manér omsider gaar over Gevind, maa¬
ske i spekulativ funktionalistisk Unatur, hvem véd? Det er ikke udelukket, vi dan¬
ske er kommet ret nær til dette Vendepunkt, da vi jo ikke er præget af den store
Krigs Skuffelser.

Den grønne Flade blev for Vesten, hvad den aldrig blev for Østen: Allemands¬
eje, lige saa nødvendig som smuk, det sidste i Takt med det første, levende og dø¬
ende med dette. Saa vidt er vi kommen med vort Græs, at vi har begyndt at sætte
det i Forbindelse med Politik. Ligemeget om en ny Smagsretning sejrer eller ikke,
saa meget kan ses nu, at Græsset vil stige i Anseelse fremdeles. I sin rationaliserede
Skikkelse er det endog nu ved at vende hjem til Østen sammen med hvid Sport og
„hvid Hygiejne". „Alverden gaar omkring i en grøn Kasseking". Men Vestens grønne
Tæppe bliver ikke uden videre modtaget som en kendt og kær Fætter af sit For¬
billede i Østen, hvor det kun var Rigmands æstetiske Snurrepiberi og som saadan
mere gennemkultiveret end det nogensinde blev i Vesten.
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Dette lille Forspil skulde danne Bund for det næste, der skal drøftes, en anden
Slags Græs, Bambus, som sjældent danner Tæpper, men otte Træer saa høje som

Kirketaarne, eller rettere Buske af denne Højde, og af hvilke de mere moderat gro¬
ende Arter hørte til de mest beundrede Vækster i de gamle kinesiske Naturhaver.
Her er Østen rigtignok foran Vesten, som først nu søvndrukken er ved at gnide sig
i Øjnene overfor Forløberne for det, der vil komme.

Hvad Kineserne bruger Bambus til, lyder for os næsten utroligt. Fra Niels Bukhs
Gymnaster véd vi, om vi ikke vidste det før, at unge Bambusskud er en delikat
Spise. Men Bambus kan bruges til Titusind andre Ting, f. Eks. til Spiseredskaber,
Syredskaber, Fletværk i tusindfoldig Variation, Vandbeholdere, milelange Vandled¬
ninger, Møbler, Vogne, Telegrafpæle, Skibsmaster, mægtige Hængebroer o. s. v. i
en Uendelighed. xVlan kan ikke vende sig nogetsteds i Kina uden at støde paa Brugs¬
genstande af Bambus. I kinesisk Billedkunst er Ira ældgamle Dage vist intet Motiv
saa hyppigt som Bambus. Den gamle Taoist-Filosof talte ikke overdrevet, naar han,
iflg. Farrer, udtalte saadant noget som: „Hvorledes skulde jeg leve uden Selskab af
denne Adelsmand; Brød kunde jeg undvære, men umuligt Bambus". — Selv fattige
kinesiske Udflytterfamilier maa nødvendigvis have en Bambusbusk eller flere ved
deres Hytte, ellers kunde de ikke klare sig.

1 de senere Aartier har vi ogsaa i Vesten draget Fordel i stor Udstrækning af
kinesiske Bambusstænger, f. Eks. Tonkinstokke, og i ringe Grad af Bambus-Lege¬
tøj. Men endnu har vi kun antydningsvis begyndt at dyrke Bambus. Og dog er faa
Buske saa smukke som de fineste Bambusarter i god Udvikling. Tidligere regnedes
Frostfølsomhed som en Hindring for at dyrke Bambus hos os, men det gælder ikke
mere, efter at der er fundet nogle frostføre Arter i Midt- og Nordkina og tildels i
Japan. Og nogle af disse kan i Skønhed maale sig med de fineste Arter fra Syden.

Bambus kaldtes tidligere paa Latin Bambusa, men deles nu i flere Slægter:
Arundinaria er høje eller middelhøje Buske, nogle sydlige Arter indtil 15 m høje.

Stænglerne er trinde, ret langleddede og med middeltykke Ledknuder, hvorfra ud-
gaar mange Sidegrene, der ligesom Spidserne ofte bøjer sig til Jorden i store, ele¬
gante Buer, saa Planten minder om et vældigt, lysegrønt Springvand. Bladene er

smaa, men saa talrige, at de dækker Busken fuldstændigt, ofte er de smukt fløjls¬
agtigt smaragdgrønne og i Reglen vintergrønne, dog i meget strenge Vintre delvis no¬

get brunede. To ny, meget smukke og haardtøre Arter er A. nitida med sorte Stæng¬
ler og A. Murielæ med gule. Den førstnævnte har vist sig haardfør ved Leningrad
(Set. Petersborg). Begge har en smuk regelmæssig Vækst, er omtrent 2 m høje, uden
Udløbere og vil sikkert gøre brillant Virkning i arkitektoniske Haver, foruden at de
naturligvis er selvskrevne i naturbundne Haver, enten enkeltvis eller i Krat. De bli¬
ver smukkest i Halvskygge, men taaler baade ret dyb Skygge og fuld Sol. De gror
paa enhver Jord, frodigst naar den er lidt fugtig. A. Simonii behøver Vinterdækning
i alt Fald paa udsatte Steder, breder sig ved Udløbere, danner hurtigt mandshøjt
Junglekrat og virker da helt tropisk.

Sasa har de fleste Kendetegn fælles med Arundinaria, men afviger ved at give
lange Udløbere, ved kun at have eet Sideskud fra hver Ledknude (som Regel), og
ved at have blivende Bladskeder. De egner sig ypperligt til at danne Jungler ved
Vandbredder eller Skovbryn, nogle Arter ogsaa i Skove. De fleste taaler ret meget
Skygge. Den bedst kendte Art er Sasa japonica, ogsaa kaldet Bambusa metake, som
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bliver mandshøj med store, smukke, livlig grønne Blade, der udvikles særligt godt i
Halvskygge. Paa lune Steder under Træer beholder Bladene i Reglen den friske
grønne Farve hele Vinteren og Planten tager sig da storartet ud. Paa udsatte, sol-
aabne Steder brunes Bladene i streng Frost og Stænglerne fryser ofte til Jorden,
men skyder kraftigt frem igen, og Planten naar atter Mandshøjde hen paa Somme¬
ren. Sasa tessellata har lavere Vækst og større Blade. Sasa auricoma har gulstribede
Blade og lav Vækst. Sasa disticha (Bambusa nana) gror endnu lavere og danner hur¬
tigt store Tæpper. Alle disse Sasa og adskillige andre er haardføre i Syd-Skandi¬
navien i normale Vintre, men kan tage Skade i strenge Vintre, hvorfor nogen Jord¬
dækning anbefales, for at Rodstokken kan være i Stand til hurtigt at skyde kraf¬
tige Skud frem.

Thyllostachys bliver ofte meget høje og giver Udløbere. Stænglerne er ikke trinde
som hos de to foregaaende Slægter, men flade eller indtrykte paa den ene Side, ret
kortleddede med tykke Ledknuder og oftest 2-3 Sidegrene fra hver Ledknude. Des¬
værre er der ikke endnu fundet fuldt haardføre Arter af denne Slægt, men P. aurea
og flere andre Arter har staaet i min Have i adskillige Aar, omend de ofte er fros¬
set stærkt tilbage.

Her i Landet er Meningerne delte om Bambusplanternes Skønhed. Nogle anser
dem for at høre til de smukkeste Prydbuske, andre finder ikke noget særligt ved
dem og sammenligner dem med Tagrør (Phragmites). Er Tagrør kønne? Ja, jeg sy¬
nes det. Men jeg synes, der er saa stor Forskel paa Bambus og Tagrør, at de van¬
skeligt kan sammenlignes. Arundinaria er langt finere i Bygning og adskiller sig des¬
uden stærkt fra Tagrør ved, at Bladene er stedsegrønne, undtagen i meget strenge
Vintre, og ejendommeligt palmeagtigt stillede, foruden at Væksten snarere minder
om Hængepil end om Tagrør. Sasa afviger fra Tagrør bl. a. ved de store, stedse¬
grønne Blade, som ogsaa er stillede palmeagtigt. Desuden ses saa godt som aldrig
Blomster paa Bambus, hvorimod Tagrør jo blomstrer paa næsten hvert Skud. Men
man kan jo ingen tvinge til at elske, og hvem der ikke kan lide Græs kan maaske
heller ikke lide Bambus, som er og bliver Græs, selv om de kan blive mere end
hushøje i Sydchina og Indien. Aksel Olsen.

ASTILBE ARENDS1-HYBRIDER
Blandt disse finder vi nogle af vore allerbedste og mest anv endelige Havestauder,

hvad enten vi planter dem mellem Rhododendron, ved Søbred, i den blandede
Stauderabat eller i Halvskygge under Træer. To Ting fordrer de: rigelig Næring
og \and. De maa aldrig plantes i tør sandet Jord eller saa tæt ved Vandet, at
dette staar over dem og gør Jorden kold og sur. Det er udprægede Kultur- og
Haveplanter, fremkommen ved Krydsning mellem Astilbe Davidi og de smaa uan¬
selige Hoteja japonica-Arter, og senere iblandet Blod fra Astilbe rivularis og Astilbe
chinensis, der er højtvoksende med friere, noget overhængende Blomsterstande og
kraftigt sundt Løv. Der gives vel ikke nogen anden Staude, paa hvilken Tid af Aaret
man end ser den, der som Astilbe Arendsi-Hybriderne altid i deres Fremtoning er
præget af Orden og Renlighed, og som med gode Renter giver igen i Farvepragt,
frodighed og Glæde, hvad man har ofret paa dem af \ and. Gødning, rigelig Plads
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og Pleje. De skal ikke opbindes eller afpudses, de skal bare vokse og trives, og selvhen paa Efteraaret er de visnede Blomsterstande at megen dekorativ Værd. Juli-
August er deres bedste Tid; i Halvskygge eller paa nordvendt Rabat har man For¬
nøjelse af dem endnu længere. De nuancerer fra gronlighvidt, over lyse kodfarvede,
rosa og laksrøde til dybe purpur Farvetoner, og skyder i stor Rigdom ofte meter¬høje Blomsterspyd med Blomsterskud, der bryder frem gennem det friske findelte,otte rødligt eller bronce anløbne, Løv. De hvide A. Moerheimi og Marie van Stirum,de rosa og laksrosa Bet^y Cuperus, Gruno, Kritnhilde og de mørkere Gloria purpurea
og Salland er blandt de bedste.

Marguerite van Rechteren har lette overhængende hvidligrosa Blomsterstande.
Svend Poulsen.

ONOPORDON ILLYRICUM
Saa længe Mennesket har stræbt henimod at gøre sig Jorden underdanig, harTorne og Tidsler været Genstand for Forfølgelse og Udryddelse; man forfulgte demmed Flakke og Spade for at vinde Jord, hvori bedre Vækster kunde brede deres

Rødder og give Kærne, Frugt og næringsholdige Rødder til Dyrkeren. Men mantorstod ogsaa snart at sætte Værn omkring den Jord, man saaledes dyrkede, meddisse Torne og Tidsler og saaledes hindre ubudne Gæster i at naa ind paa det vær¬nede Omraade. Værnet blev torskelligt efter det Klima, der herskede, eller den Jord¬
bund, man levede paa; i subtropiske Egne blev Værnet Agaver og Kaktus, hos osTjørn og andre tornede Buske. Blev Torne og Tidsler omtalt med Frygt og Afsky,
saa saa Mennesket dog deres Skønhed og brugte dem paa forskellig Maade i dendekorative Kunst, i Heraldiken o. s. v. Det fortælles saaledes, at man i England al¬lerede 787 stiftede St. Andreas- eller Tidselordenen, hvilken blev genindført 1540af Jacob d. V. af Skotland, og vi ved jo ogsaa, at Tidslen (vor Florsetidsel - Cirsium
lanceolatum) er Skotternes Landsmærke. Ogsaa i Chekoslovakiet har man særlig ud¬valgt sig en Tidsel, nemlig Carlina acaulis, der bruges paa mange Maader, f. Ex. iTræskærerarbejde og maaske kan betragtes som Landets Bomærke.

Var Dyrkningen af Tidsler i Flaverne sjælden i ældre Tid, var den dog ikkeukendt, saaledes har Marietidslen sikkert været dyrket i Munkehaverne, thi densFrø mentes at hjælpe mod Sting i Overensstemmelse med den gamle Tro, at Skabe¬
ren ved at give Planten et eller andet paafaldende Udseende dermed gav Menne¬skene Fingerpeg om, mod hvilken Sygdom og Brøst den kunde anvendes; — Plantermed gul Saft mentes at hjælpe mod Gulsot, Blomster med Øjeplet troede man hjalpmod Øjensygdomme; og da .Marietidslen havde stingende Blade, var det rimeligt, atden hjalp mod Sting. — Blandt vore Køkkenplanter har vi ogsaa en Tidsel: Artiskok-ken med den skønne dekorative Blomst, hvis Herlighed er bleven berømt ved H. C.
Andersens Æventyr: Gartneren og Flerskabet. I vore moderne Haveanlæg er Tidslen,takket være Nutidens Øje for dens dekorative Værd, paa ingen Maade banlyst, Ma¬rietidslen kan godt være med her, de hvidplettede Blade er af smuk Virkning; paaStenhøje dyrker vi Carlina acaulis og acantifolia, eventuelt ogsaa vor hjemlige ArtC. v ulgaris, Cirsium acaulis (dansk) og C. eriophorum. Carduncellus-Arter, hvilke alle
er af høj dekorativ Værd, ligesom flere Arter af Æselsfoder.

26



Den her afbildede 1 idsel er just en Art ALselsfoder — Onopordon illyricum, der
vokser vildt mest i Bjærgegne nær Kysterne i Syd-Europa og Lilleasien. Det er en

toaarig Plante, som tørste Aar danner en Roset at tornet snitdelte, hvidfiltede Blade,
og næste Aar skyder en rank Blomsterstængel af 0,8—I,O m Højde, der er tornet
vinget lige op til Blomsterkurvene. Blomsterkurvene har stærkt tornede Svøbhlade
og purpurfarvede Blomster. Vore Billeder viser en Stængel med Blomsterkurve og
en enkelt Kurv i Knop og giver et godt Begreb om Plantens dekorative Værdi.
Botanisk Have har i 1931 høstet noget Fro af Planten og er villig til, saa længe For-
raad rækker, at afgive nogle taa Korn til de af „Havekunst"s Læsere, som vil have
Interesse af at prøve Dyrkningen. Det vil sikkert være det bedste at saa Frøet en¬
keltvis i Smaapotter og senere, naar Rosetten har opnaaet nogenlunde Størrelse, at
foretage Udplantningen. Axel Lange.

* *

*
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HR • HANUFAKTURHAMDLEP. • KNUD • BORCH
GLNTOrTCGADE • *r° 93

EN HAVEPLAN
Huset, som blev bygget i Fjor Sommer af Arkitekt Gottschalck-I lansen til Ma¬

nufakturhandler Knud Borch, Gentofte, er lagt hensigtsmæssigt ogsaa for Haven, idetdet er trukket saa langt op i det nordøstlige Hjørne som vel muligt. Rosengaarden
er skilt fra den øvrige Have med en teglstenshængt Mur.

Grunden laa meget lavt i Forhold til de omliggende Vejhøjder.
Ved Indgangen fra Gentoftegade er der plantet en Del løst grupperede Birk medUnderplantning, navnlig af Rhododendron. Dette Parti er ud mod Græsrummet af¬

sluttet med en Sandstensmur, og Græsplænen ligger saaledes ca. 60 cm lavere mod
denne og mod Rosengaarden, medens Rabatterne med Stauderne og de stedsegrønnePlanter skraaner op mod Vejene. Grunden er afgrænset med et højt tæt Rafteplanke¬værk i Vest- og Nordsiden, i Øst- og Sydsiden med Hæk, med Undtagelse af Styk¬ket ud for Rosenhaven, hvor der er afgrænset med en Støttemur af kløvet Granitsten.

Haven er anlagt med I. ndtagelse af Rosengaarden, som eventuelt skal vente lidt,
og Pladsen i de første Aar bruges som Lege- og Tumleplads for Børnene.

Anka Rasmussen.
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HAVENS FUGLE
Fuglelivet i vore Haver er vel nok for tie fleste \ illaejere en stor Glæde; man

fryder sig ved Fuglenes Sang og smukke Fjerdragt, selv om Fornøjelsen undertiden
inaa betales lidt dyrt ved de Ødelæggelser, der foraarsages paa Havens Planter.

Baade den kønne kvikke Grønirisk og Graaspurvén, Gadedrengen og den stør¬
ste Ødeland iblandt Fuglene, er meget slemme til om Vinteren at afpille Blomster¬
knopper paa Ribs, Stikkelsbær, Prunus, Forsythia o. fl. a. Sirbuske. Denne Gene
kan afhjælpes meget ved at overtrække Træer og Buske med sort Sytraad. Graa-
spurvens Redebygning er ogsaa tit noget ubehageligt ved det Griseri, den laver, naar
der bygges Rede i Tagrender eller i gamle Vedbend; dog maa vi ikke tro, at Fug¬
len er helt uden Nytte for Haven; den kan navnlig i Yngletiden udrydde en Mængde
Insektlarver, som den bruger at opfodre Ungerne med.

Solsorten, Droslen og Stæren ser Haveejeren lidt skævt til i Jordbær- og Kirse¬
bærtiden; men saa er de til Gengæld til stor Glæde paa andre lider, navnlig om
Foraaret ved deres Sangunderholdning og muntre Liv i Haven.

Af disse tre Arter er det Solsorten og Droslen, der er til størst Glæde, da de bli¬
ver i Haven hele Aaret, hvorimod Stæren nærmest kun bliver for at tage Nytte af
de af .Mennesket opførte Boliger, Stærekasserne, — og give en lille Serenade som
Husleje. Naar Ungerne er flyv efærdige, drager hele Familien ud paa Markerne, maa-
ske derpaa en lille Tur til Mellemeuropas Kirsebærtræer og igen tilbage til vore
Kirsebærtræer og Hyldebærbuske, før de for Alvor forlader os og drager sydpaa
om Vinteren.
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Droslen er lidt mere menneskesky end Solsorten; de bygger begge Rede i gamlestedsegrønne Træer eller i gamle Slyngplanter paa \ illavæggen. Droslens Rede ad¬skiller sig fra Solsortens ved, at den indvendig er klinet op at Ler, lige saa glat ogkunstfærdigt som et Stykke fint Pottemagerarbejde, hvorimod Solsortens Rede er om¬hyggeligt foret med Fjer, Haar og fint Græs; udvendig er derimod begge Reder ens.Alle de Fugle, der udelukkende lever at Insekter er jo til størst Nytte i Haverne,og iblandt disse Nyttetugle er Nattergalen vel den, der fryder os mest ved sin dej¬lige Sang; den er en lille uanselig graabrun Fugl, som det desværre ikke saa letlykkes at taa til at yngle i en Flave; det er nærmest i store Haver med tæt Beplant¬ning, at den lille Sanger bygger Rede, og jeg har som Dreng i mange Aar forgævessøgt dens Rede og fandt den omsider i en nedsavet Træstub, der igen var vokset
op med en Masse Rodskud.

En Fugleslægt, vi er glade for at have i vore Haver, er Mejserne, Musvitten,Blaamejsen og Sortmejsen, det er meget livlige og kønne Fugle, og de gør storNytte i Frugthaven, hvor de med deres stærke Næb hugger den løse Bark af Træ¬
erne og finder Larver og Insekter under den (navnlig den skadelige Æblemøl). DenneFugleslægt maa vi bygge Boliger til (Mejsekasser) for at holde dem til Haven; Kas¬serne bør være lidt mindre end Stærekasserne og saa have et mindre Hul, for atStære eller Graaspurve ikke skal tage dem i Brug. Musvitterne ynder at bygge lidtlavere end Stæren, da dens naturlige Yngleplads ude i Skoven er i Stendiger elleri gamle, hule Træer.

Bogfinken er til Glæde tor os baade grundet paa sine kønne Farver, og ved atden lader sine glade T riller lyde, saa snart Solen begynder at skinne tidligt om For-aaret; den bygger sin ret kunstfærdige Rede af Lav og Haar i gamle FrugttræersGrene, ret utilgængeligt og godt skjult.
To andre Havefugle, hvis Reder ligner hinanden meget, er Blodstjerten og Have¬sangeren, som gerne bygger deres Reder i Slyngroser, Caprifolier og Blaaregn højtoppe, hvor Grenene er tætte. Disse to gæster os kun, mens de yngler. Blodstjertenudmærker sig ved sine kønne Farver, ensfarvet graabrun Krop, rødbrun Hale ogsort Hoved med hvid Isse. Havesangeren er derimod kedelig ensfarvet graa, mensynger livligt, mens den fanger Insekter i Lutten.
Ln af de Fugle, man ofte glæder sig allermest over, er den lille dristige Rød¬hals eller Rødkælk, som vel nok er den af alle vilde Fugle, der tør nærme sig Men¬nesket mest; den er undertiden saa frejdig, at den sætter sig paa Spaden, naar mangaar og etteraarsgraver i Haven.
Det er mærkværdigt, at vor lille tamme Ven som Regel kun aflægger os et retkort Besøg om Foraaret og om Efteraaret for saa om Sommeren at drage ud i Sko¬ven og bygge sin Rede under store nedhængende Græstuer paa stejle Skrænter oglign. og om \ interen, naar den da ikke er særlig mild, at drage sydpaa.Til Slut skal der nævnes et Par andre Arter, der navnlig fryder os ved deresfarvepragt, og disse er Sidensvansen, Dompappen og Kirsebærfuglen. De to førsteaflægger os kun et Besøg om Efteraaret, naar det bliver koldere højere oppe imodNord, for at gøre sig tilgode med vore Rønnebær. Medens Sidensvansen og Dom¬pappen oftest forekommer selskabeligt, saa optræder Kirsebærtuglen altid enkeltvisi vore Haver, hvor den gør sig tilgode med Stenene fra de om Sommeren nedfaldneKirsebær.
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Som lidt Hjælp til at kende disse tre mindre almindelige Fugle skal blot siges,
at Dompappen særlig gør sig bemærket ved sit karmesinrøde Bryst og kulsorte
Hoved og Hale.

Kirsebærfuglen ligner nærmest en Bogfinke, men er en Del kortere i Kroppen
og har et kort, tykt Næb.

Sidensvansen har en morsom Vane at rejse Topfjerene paa Hovedet hvergang
en Smule Støj eller andet forstyrrer den; desuden er den let kendelig ved et stærk¬
gult Farvebaand tværs over Halen.

Ingen af disse tre Arter yngler her i Landet, men opholder sig af den før nævnte
Grund kun paa Træk.

Hvis vi vilde gøre noget for at holde disse mange kønne og morsomme Fugle
til os i Haverne, maa vi først se at skaffe dem gode Betingelser for deres Redebyg¬
ning, som jo er beskrevet for hver enkelt; hold saa vidt muligt Kattene borte fra
Haven og læg lidt løst Korn og blandet Blomsterfrø ud paa et Fodringsbrædt om
Vinteren samt nogle Talgstykker ophængt i en Snor eller de i „Havekunst" tidligere
omtalte Kokosskaller med Talg til Mejserne.

Vil man bruge de ret almindelige Juleneg, saa fjern dem efter ca. 14 Dages For¬
løb, hvorefter de sædvanligt vil være tomme for Kærner. Harald Kjær.

DANSK[ HERREG A ARDSHAVER
\led det nylig udkomne Hefte om Rosenholm er Det kgl. danske Haveselskabs Opmaalinger at

gamle danske Haver naaet frem til Hefte 3-
Som sine Forgængere er det præget af megen Smag, og tjener saavel Selskabet, Ny Carlsberg¬

fondet som Medarbejderne og Trykkeriet til Ære. Det var paa høje Tid, der blev taget fat paa dette
Arbejde, men sent er bedre end aldrig, og med et Par Hefter om Aaret kan de vigtigste Haveanlæg
fra ældre Tid dog naa at komme med indenfor en overskuelig Tid.

V ærkets hele Fremtræden er overordentlig stilfuld, men til Trods for det nitide Udstyr og dets
Præg af videnskabelig Stringens, forekommer det mig dog ikke helt lydefrit, hvad jeg nærmere skal
søge at begrunde.

Det er uheldigt, at Opmaalingerne mangler Angivelse af Havens Orientering. Man kan ganske
vist sammenligne med Generalstabskortet og selv indtegne en Nordnaal, men uden dette er Læsnin¬
gen i høj Grad vanskeliggjort, idet der som rimeligt er stadig tales om Nord og Syd, Øst og Vest.
Det er ligeledes en Mangel, at Kortene ikke er forsynet med de vigtigste Højdekoter, eller at der i
det mindste under de smukt tegnede Profiler er trukket en vandret Linie, der i nogen Grad kunde
fremhæve de smaa, men ofte afgørende Højdeforskelle, der i de fleste Tilfælde nu slet ikke er til at
faa fat paa. For Lerchenborgs Vedkommende er man henvist til et Miniaturekort, som ikke angiver
Højdeforskelle paa mindre end en Meter.

De mange smaa Kort, der viser, hvorfra Billederne er set, er undertiden altfor svage, og de ven¬
des og drejes paa alle Leder og Kanter, tilsyneladende kun for at gøre det svært.

Det forekommer mig ogsaa som en Fejl, at Opmaalingerne angiver saa lidt om de vigtigste Træer,
deres Art og Alder. Paa Lerchenborgplanen ser det ud til, at Træerne af den oprindelige Bevoks¬
ning er særlig fremhævet, men da der ikke staar nogen Forklaring, søger man Oplysning herom paa
de smaa Specialkort, hvad der imidlertid ikke letter Forstaaelsen, da adskillige af de Træer, der paa
et Kort fra 1926 angives som oprindelige, slet ikke findes paa Kortet fra 1855-

Da jeg i sin Tid tegnede hos Edv. Glæsel, var han stærkt optaget af at rekonstruere den oprin¬
delige Plan til Lerchenborgs Have paa Grundlag af en toretaget Opmaaling. Saa vidt jeg forstod,
mente han, at de endnu dengang (1896) bestaaende oprindelige Træer anviste en Inddeling, som
den han tegnede. Planen findes gengivet i „Danmarks Havebrug og Gartneri til Aaret 1919". Hvis
Glæsels Opmaaling findes, og det gør den utvivlsomt, og hvis den virkelig støtter hans Rekonstruk-
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don af Planen, burde begge Dele dog have været medtaget, og i alle Tilfælde skulde man mene, athans Opmaaling maatte have Interesse, da mange af de oprindelige Træer kan være fældet i den
sidste Menneskealder.

I første Hefte angives Axel Lange som Medarbejder ved Bestemmelse af Træerne, idet der til¬
føjes: „Plantelisten ikke trykt", hvad jo giver meget ringe positiv Oplysning for Læseren. I Hefte to
er der ganske vist baade Kort og Planteliste, men i Hefte tre faar man saa godt som intet at vide
om Plantearter, det er dér altsammen Alléer, Hække og Træer uden nærmere Redegørelse.Om Lerchenborgbeplantningen skrives, at Longueville fik Lov til at plante Elme i Læbælterne,
som han mente burde bestaa af 5 Rækker: Yderst El, dernæst en Række Asp, en Række Ask, enRække Ahorn og igen en Række El, men hvordan skal det forstaas, naar der uden Kommentarer
tilføjes: endnu staar en Række Lind og en Række Elm. Hvis Ordet „endnu" skal forstaas som „fra
den Gang" er det mildest talt noget taaget, da disse Træarter ikke blev anvendt.

Dr. phil. Vilh. Lorenzen er uden Tvivl den her hjemme, der er bedst inde i den paagældendeTidsalders Bygningshistorie, men man føler hist og her, at Haverne ikke i samme Grad er hans Lag.Er det f. Eks. rigtigt, naar han i første Hefte skriver, at Ledreborg blandt alle danske Herresæder
er det eneste, der er Lerchenborgs Jævnbyrdige? Haverummet mellem Glorups to 750 m. lange Al¬léer med den 216x70 m. store Fontænedam, har dog sikkert i sin oprindelige Skikkelse været af
nok saa storslaaet en Virkning, og mon ikke ogsaa Bregentveds Have paa sin Vis har overgaaetbaade Ledreborg og Lerchenborg.

Forskellige Enkeltheder lader formode, at l)r. Lorenzen ikke har haft den fornødne Støtte af
sine gartneriske Medarbejdere, ellers forstaar man ikke en Udtalelse som den om Sneglehøjen paa
Lerchenborg, „Til denne Høj alene var beregnet 100 Elme og 1200 Tjørn". Det lyder som en Maa-
lestok for Anlægets imponerende Storladenhed, men for en Gartner der véd, at de alle 1300 kan
købes for et halvt Hundrede Kroner, er det ikke af overbevisende Virkning.

Den Usikkerhed, der jævnlig kommer til Orde med Hensyn til Træernes Alder, om de og deAllétræer stammer fra det oprindelige Anlæg eller er plantet et Hundrede Aar senere, skulde ikke
være nødvendig. En trækyndig vil let kunne skaffe det oplyst ved Hjælp af et Tilvækstbor. For den
der selv beskæftiger sig med Haveanlæg lyder det ogsaa lidt besynderligt, naar der tales om, hvor
„snildt" Gartneren ordnede det, da Kvarteret i det nordvestlige Hjørne af Haven paa Rosenvoldblev fælles for det nordre og det vestre Parti: man kan næsten ikke regne ud, hvordan det skulde
være undgaaet. Naar der derefter skrives, at det næppe er nogen Tilfældighed, at samtlige Kvarte¬
rer i disse to Partier af Haven har samme Størrelse med Kvadraten som [dealfigur, er Meningenuforstaaelig, da de alle er af forskellig Længde, varierende mellem 50 og 7° m- I det hele taget erdet svært at se, paa hvilket Materiale Dr. Lorenzen bygger sin højstemte Omtale af dette Have¬
parti, med en for Rosenholmhaven særlig Rytme, hvor hvert Kvarter har sin dominerende Figur:Halvcirkel, Kvadrat, og Cirkel i Følge. Det vilde da have været mere mærkeligt, om vor gamle Kol¬
lega havde lagt to Kvadrater eller to cirkelrunde Pladser i Kvartererne ved Siden af hinanden,lidt Variation skulde der da til, og naar han saa afsluttede sit Parterre i det tredje Kvarter med en
Halvcirkel, ja saa kan det vel nok kaldes en Rytme, men hvorfor den er særlig Rosenholmsk er
uforstaaeligt, da det ikke er gentaget andre Steder i Haven. Er Dr. Lorenzen ikke lidt for impone¬ret af de havearkitektoniske Værker, han omtaler? Maaske med Undtagelse af Lerchenborg er detdog kun jævnt gode Anlæg, saadan som de i de Tider frembragtes i hundredvis i alle Lande, hver¬ken bedre eller daarligere, og deres største Skønhed har de først opnaaet, efter at Lindetræerne er
vokset fra Saksen, hvad Datiden næppe vilde have billiget.

Det forekommer mig, at der ikke med tilstrækkelig Kraft og med Benyttelse af alle til Raadig-hed staaende Midler er gjort et Arbejde for at fremdrage eller rekonstruere de gamle Planer, ogat det tilvejebragte Opmaalingsarbejde heller ikke er detailleret nok til at danne Grundlag for ensaadan Undersøgelse i Fremtiden, og en af Delene skulde dog være Maalet ved Siden af det, dervirkelig er skabt, Begyndelsen til et smagfuldt udstyret og yderst stateligt Værk.
E. Erstad-Jørgensen.
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C. Th. Sørensen: Soliinger Brudfliser
i Grosserer Peder Møllers Have, Rundforbi ved Nærum.

HA VE FLISER
Det er ikke saa forfærdelig længe siden, at man herhjemme ansaa Brug af Fli¬

ser i Haver for noget grimt og unaturligt, men fagfolk har i mange Aar agiteret saa
stærkt og ihærdigt for dette, at Flisegange nu uden videre tages som den naturligste
Ting af Verden. Naar Haveejerne nu er imod Anvendelse af Fliser i Haver, saa er
dette kun et Udtryk for en personlig Smag; som naar gule Roser frabedes.

Der er ikke her megen Grund til at uddybe det, der saa ofte før er sagt saa
dygtigt om Flisernes store æstetiske og praktiske Værdi i vore Haver.

Hensigten med det følgende er i første Række at give en ren teknisk Oversigt
over det Flisemateriale, der staar til Raadighed for Brug i Haver. Det er ikke Hen¬
sigten at vurdere Materialerne ud fra æstetiske Synspunkter, men en og anden Be¬
mærkning i den Retning vil forekomme. Saadanne maa opfattes som subjektive og
mindre væsentlige, medens det tekniske er behandlet saa objektivt som muligt.
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Det kan til en Begyndelse være nyttigt at se paa, hvorledes Forholdet rent øko¬
nomisk stiller sig mellem Fliser og Grusgange.

Fn Hisegang paa en Meters Bredde, lagt af nye Betonfliser, vil koste ca. 7 Kr.
pr. løbende m, alt medregnet. Fn tilsvarende Grusgang bor nok regnes til 1,5 m
Bredde, og den vil med en Befæstelse af 8 cm Slagger og 3 cm Grus, med Kanter
af aim. gule Klinker og Arbejdet med Fremstillingen koste godt 4 Kr. pr. løbende
m. Den er altsaa noget billigere, og kan endda fremstilles for mindre endnu, dersom
der spares paa Befæstelsen. Men saa maa det erindres, at Flisegangen kræver prak¬
tisk talt intet Vedligeholdelsesarbejde og intet Indkøb at nyt Grus. Endelig kan en
Grusgang erstattes med en Hisegang af en halv Meters Bredde, saaledes at Prisen
bliver ca. 3>50 Kr., men man kan daarlig gaa saa langt ned med en Grusgang, en
saadan vil de fleste nødig have smallere end I m, helst 1,2 m.

Det vil forstaas, at de anførte Resultater af Trykprøver er af mere teoretisk In¬
teresse, men de kan give et forholdsmæssigt Indtryk af de forskellige Materialers
Styrke. Prisopgivelserne er meget vage og maa ses med alt muligt Forbehold. Meget
kunde tale for, at der ikke opføres Priser, men ses disse blot som et Sammenlig¬
ningsgrundlag, kan Tallene dog næppe skade, og Fæseren bibringes i hvert Fald et
Indtryk at, hvilken Prisklasse de forskellige Materialer hører til. Anderledes maa

Priserne ikke læses.
Meget af det følgende støtter sig til Professor F. Suensons „Byggematerialer".

* *

*

Lnder almindelige Forhold bør Fliser i en Have ikke lægges paa et Betonunder¬
lag. Et saadant vil medføre en urimelig og unyttig Bekostning, og det vil være van¬
skeligt at faa det stærkt nok, naar det drejer sig om en lang Gang eller en større
Flade. Fliser bør lægges i et Fag Sand, 7 å lO cm regnes i Praksis for et passende
Fag. De kan lægges i Jord, men Arbejdet er vanskeligere, i Særdeleshed paa svær
Jord, og det kan være en Ulæmpe, at t liserne næsten altid vil være fugtige. Visse
Sandsten ser temmelig triste ud, naar de er gennemtrukne af Fugtighed. Derfor kan
det paa skygget og fugtig Plads være heldigt at dræne med et Slaggelag under Sandet.
Drænet maa have et sikkert Afløb for Vandet.

Hvor et Trappeparti indrettes i Forbindelse med Flisepladser eller -gange, eller
af Flisemateriale, vil det sikkert altid være formaalstjenligt at udføre en Slags Slagge-
fundering, det vil sjældent koste synderligt, og det vil formindske Muligheden for
besværlige Ombygninger og Opretninger. JO cm Slagger under Trappetrinene skulde
give et meget sikkert Feje.

Hvor Fliser delvis hviler paa Mur og Jord, eller hvor Fliserne paa en Plads eller
Gang trækkes ud over et Vandbassins Mure eller en Terrassemur, er det meget
vanskeligt at undgaa en uensartet Sætning. Det vil nok være heldigst at lægge de
Fliser, der ligger paa Jord eller Sand, en ubetydelig Smule højere end de Fliser, der
hviler paa Muren. Det er praktisk talt umuligt at lægge et Sandlag mellem Fliser
og Muroverflade, men maaske det vil være heldigt at forme Muren med en skraa
Overflade, saaledes at Fliserne kun kom til at støde an paa en ganske smal Kant
i Forsiden. Er Fliserne blot tunge og fastliggende nok, f. Eks. mindst som en 50X 50
cm Betonflise, saa vil det sikkert være bedst ikke at forbinde dem med Muren ved
Hjælp af Mørtel, saa meget mere, som denne Forbindelse uvægerlig gaar itu, naar
Fliserne delvis ligger ind over Jord.
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Vort vigtigste Byggemateriale, Brændtlersstenen, passer saa storartet til Anvendelse
i Haverne, men de almindelige Mursten er desværre ikke frostsikre. Til Henlægning
paa Jord maa derfor bruges en haardtbrændt Sten, og saadanne fremstiller de dan¬
ske Teglværker kun i en Form, som en gullig Klinke af almindeligt Murstensformat.
Materialet er ikke særlig smukt, men det er billigt og stærkt og elter nogen Hen¬
liggen er dets Stof- og Farvevirkning gerne saa neutral, at der i hvert Fald ikke er

Tale om nogen ubehagelig Virkning.
Klinker anvendes i vid Udstrækning til Kanter langs Gange, hvortil de ogsaa

maa siges at være fortræffeligt egnede. Erfaringen viser, at de kan holde kantstil¬
lede paa langs, men det kan være fornuftigt at sætte Klinkerne paa Højkant, hvor
Kanterne er udsatte for Beskadigelser ved Gader og \ eje, i offentlige Anlæg og
lignende Steder.

Til Adskillelse at Græs og Jordflader vil en Række Klinker paa Fladen være

velegnede. Selv om de lægges paa langs, imodekommer de den praktiske Hensigt
at lette Græsklipningen og holde Græs og Planter nogenlunde adskilte. Og det er
et meget billigt Arrangement. En Klinke af almindeligt Murstensformat er sikkert
ved Grænsen af den Mindstevægt, der betinger et nogenlunde sikkert Leje; umid¬
delbart efter Lægningen ligger en saadan Kant ikke videre solidt, men naar først
Græsrødderne væver sig ind i Stødene, er der ikke noget i Vejen.

Det behøver vel ikke at nævnes, at Klinker er fortrinlige til Gange.
Man maa ønske, at Teglværkerne vilde fremstille en kvadratisk Brændtlersflige

at dobbelt Murstensformat, men Brændingen skal være saa vanskelig og Forbruget
saa ringe, at der næppe er stor Sandsynlighed for, at en saadan Produktion tages
op igen. Visse Teglværker har før leveret saadanne Fliser.

De danske Teglværkers Klinker, almindelige gule Murstensklinher Nr. 1, som den han¬
delsmæssige Betegnelse er, eller MergellersklinKer, som Professor Suenson kalder dem,
er meget skæve og buede og desuden temmelig uens i Størrelse. Leret formes i al¬
mindeligt Murstensformat (23X11X5,5 cm), men den stærke Brænding medfører et
stort Svind. Nogle Maalinger i et tilfældigt Parti viser Længder og Bredder vari¬
erende fra 10X20,5 cm til IO,5X21,5 cm. Gennemsnitligtrækkeren Klinke at denne
Slags 21,7 cm i Længden. Eller der gaar ca. 4>6 Stk. pr. løbende Meter til en Kant,
hvor Længden udnyttes. Paa Højkant eller til Lægning paa tværs af Længden med-
gaar Q Stkr. pr. m. Til I m2 medgaar ca. 43*44 Stkr., naar Klinkerne lægges paa
Fladen.

Materialet koster 8 å 9 Kr. pr. IOO Stkr., altsaa lidt under 4 Kr. pr. m.
Desværre er bedre Klinker langt dyrere. Saadanne maa fremstilles at kalkfrit

Ler, som holder Formen trods den høje Temperatur, der er nødvendig for Sint¬
ringen. En saadan Lerart tindes her i Danmark kun ved Hasle paa Bornholm. Der
fremstilles virkelige Klinker i et stort Udvalg af Former, som bruges meget til de
forskelligste Formaal. De varierer i Farver fra lyst gult over rødgult og rødbrunt til
sort. \ ed SKromberga i Skaane findes en lignende Lerart, der danner Grundlag for
en stor Industri.

Af Hasleklinker i Murstensformat (22X10,8X4 cm) vil der medgaa ca. 42 Stkr.
pr. m2, naar Klinkerne lægges paa Fladen, og knapt det dobbelte, naar de lægges
paa Højkant. Materialet koster henholdsvis ca. 7 eller 13 Kr. pr. m2.

En anden Klinke af dette Fabrikat har Maalene 25X12X6,5 cm; den finder tor-

35



G. N. Brandt: Haveklinker i Mønster i Højesteretssagfører G. Schaws Have i Fredensborg.

nuftigvis kun Anvendelse til Lægning paa Fladen. Der bruges 33 Stkr. pr. in2, og
Prisen vil blive ca. 13 Kr.

Saakaldte Ironbricks holder Maalene 30X15X4,5 mi; at disse bruges 22 Stkr. pr.
m2. Pris omtrent 6,50 Kr. pr. m2.

Endelig findes der kvadratiske Fliser i Maalet 20X20X4,5 cm. hvoraf der vil
medgaa 25 Stkr. pr. m2, som vil koste ca. Q—13 Kr.

Hasleklinker taaler et Tryk paa 965 til 1200 Atmosfærer og Murstensklinker fra
380 til 640.

* *

*

De naturlige Betingelser ger, at Betonfliser hos os maa blive den almindelige Have-
flise. Cementen fabrikeres her i Landet, og der er let Adgang til godt Grus i Bakker
og ved Kyster. Betonfliser støbes af Grusbeton; der tilsættes sjældent Sten eller
Skærver.

Fortovsfliser til Københavns Kommune fremstilles med Slidlag af bornholmsk Feld-
spatgrus i Forholdet 1: 2. Dette Grus har den Egenskab at slides i samme Forhold som
Cement. F.n Flise i Normalmaal vejer ca. 75 kg. Det er en meget stærk Flise, men
den er ogsaa dyr. Almindelige Handelsfliser fremstilles sikkert af langt magrere Beton,
maaske helt ned til 1:4, og saadanne kan for saa vidt ogsaa være saa stærke, som

Brugen gør det ønskeligt. Styrken af Beton er ikke uden videre bestemt af den for¬
holdsvise Cementmængde, ogsaa i høj Grad af Blandingens Intensitet og de Forhold,
hvorunder Hærdningen finder Sted.

Med Hensyn til Styrken gaar man i Praksis ud fra, at en Leverandør ikke staar
sig ved at levere en daarlig Vare; sker dette alligevel, vil det jo resultere i, at ved¬
kommendes Forretning gaar i Staa. Det vil maaske være et rimeligt Forlangende, at
Betonfliser svarer til visse Normer, som er fastsatte af Dansk Ingeniørforening, og
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hvori det bestemmes, at Slidlaget paa Fortovsfliser skal være mindst 3 cm tykt og
fremstilles af vadsket bornholmsk Feldspatgrus eller andet Grus at samme Renhed og
Grovhed; til et Maal Cement sættes indtil 2 Maal Grus. Ved Fremstillingen af Bund¬
laget maa der til et .Maal Cement sættes indtil 2Va Maal Sand og 3 Maal Sten, ikke
større end 1,5 cm. Vandtilsætningen skal være saa stor, at Massen bliver rigelig pla¬
stisk. Slidfladen skal være plan og glat, Kanterne skal staa skarpe uden Efiterpuds-
ninger.

Flisernes Bøjningsstyrke skal være mindst 40 Atmosfærer, naar Slidsiden danner
Trækside.

Flavefliser skal i Henseende til Vægt og Maal, Planhed, Glathed og Kanter til¬
fredsstille de samme Fordringer. De kan fremstilles med eller uden Slidlag. Flisen som
Helhed skal mindst indeholde I Maal Cement pr. 2*/^ Maal Sand.

Cementvarefabrikkerne søger paa forskellig Maade at ændre og variere Beton¬
flisers Farve og Stofvirkning. Den almindelige Handelsvare, der er støbt af plastisk
Beton, har en udpræget „Cementoverflade", blaagraa og forholdsvis glat. Denne
tætte Overflade giver en vis Styrke, men den er ikke smuk.

Ved den saakaldte Tørstøbning bruges en meget tør Mørtel, der ikke giver Slam¬
dannelse; ved omhyggelig Stampning faar man da en uhullet, sandstensagtig 0\er-
llade. Visse Cementvarer, som de almindelige firkantede Ventilationsrør, støbes næ¬
sten altid paa denne Maade, fordi man da kan fjerne Formen fra Støbningen med
det samme. Tørstøbte Cementvarer har i Reglen mindre Styrke end de, der er støbte
af en plastisk Beton, og støbes disse med en ru Overflade, hvor de større Gruskorn
ligger delvis blottede, maa saadanne Fliser sikkert anses for mindst lige saa smukke
som tørstøbte. Den ru Overflade kan forvitre en Smule, men Erfaringer fra en tem¬
melig lang Aarrække viser, at det i hvert Fald ikke betyder noget for Anvendelse
i Haver.

Det maa anses for ønskeligt, at Farven bliver saa varm som muligt, den ønskes
gulgraa i Stedet for blaagraa. Bakkegrus maa foretrækkes for Strandgrus, og nyere
Cementsorter, som Velocement, giver ogsaa en varmere .Tone. Betonfliser kan farves,
idet de udføres med et særligt Slidlag, som iblandes indtil IO pCt. af et Mineral-
farvestof. Der findes gule, røde, grønne og sorte Fliser i Handelen. Farverne synes dog
ikke alle tiltalende. En „hvid" Flise kan støbes af hvid Cement, men den virkelige Farve
er ikke det, som almindeligvis forbindes med Ordet.

Det er langt bedre, men ogsaa langt dyrere, at bruge forskellig Stenmel til Op-
naaelse af en særlig Overfladevirkning. I Handelen betegnes saadanne Fliser gerne
som kunstig Granit, Sandsten o. s. v.; de kan være meget smukke, men Prisen er

ogsaa forholdsvis høj, saaledes at naturlige Sten ikke er synderlig dyrere, dog vil Pri¬
sen i hvert Fald altid ligge betydeligt under det, der maa betales for de dyreste Sorter.

Det Brudstensmateriale, der faas ved Køb af itubrudte Betonfliser, er naturligvis
det billigste Flisemateriale, der kan være Tale om. Det er ikke muligt at opgive
noget om Prisen, da denne varierer overordentlig meget, men det kan vel siges, at
den aldrig bør udgøre mere end 2/3 af Prisen for hele Fliser. Materialet er for saa
vidt udmærket, men det har to Fejl, som det er rigtigt at fremhæve. Det leveres
ofte i temmelig smaa Stykker eller i meget uensartede Størrelser, hvilket giver en
daarlig Fliseflade, og desuden er det æstetisk set uheldigt, at Brudstykkerne næsten
altid har én ret Vinkel, somme Tider hele to.
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Enten maa der ved Lægningen regnes med dette, saaledes at denne Egenskab
bliver bestemmende for et Slags System, eller ogsaa kan det være rimeligt at fore¬
tage en Bebugning, som giver en anden Formkarakter, men dette ger let det billige
Indkøb noget illusorisk.

I „Havekunst" IQ28, Side 9 °8 følgende, gav Havearkitekt Georg Georgsen en
udtømmende Fremstilling af en Fremgangsmaade til Støbning af „Brudfliser" paa Ste¬
det. Metoden gaar ud paa, at en paa Blivestedet udstøbt Betonflade under Arbej¬
dets Udførelse opdeles i mindre, brudstensformede Stykker ved Hjælp af egnede Stø¬
belister. Man vil naturligvis ogsaa kunne støbe regelmæssige Fliser paa denne Maade.
I almindelig Praksis vil Metoden dog sikkert vise sig for kostbar, men under visse
Forhold vil den være formaalstjenlig; ikke mindst Amatører vil kunne faa stor For¬
nøjelse af den.

Jeg har engang forsøgt at fremstille Trædesten i en Plæne ved Opskæring af
kvadratiske Tørv af Størrelse som den ønskede Flise og Udstøbning af Beton i disse
Huller. Simplere kan det vist ikke godt gøres, og Resultatet var for saa vidt upaa-
klageligt. Kanterne er naturligvis ikke rene eller skarpe, men Fliserne holder udmær¬
ket. Ldførelsesmaaden medfører imidlertid let, at Overfladen kommer til at ligge lov¬
lig lavt i Forhold til Græsset.

Betonfliser leveres i talrige Størrelsesforhold. Kvadratiske findes i hvert Fald i
følgende Maal: ( Alle i cm) 25x25, 3OX3O, 32x32, 4OX4O, 42x42, 5OX5O, 6OX6O
og 62,5x62,5.

Der findes rektangulære Størrelser, hvor Siderne forholder sig som 1 til 2, nem¬
lig: 25x50, 40x80 og 5OXIOO. Et enkelt Firma fabrikerer en Flise paa 50X75;
man kan altsaa ogsaa opstille en Række, hvor 25 cm er en Slags Enhedsstørrelse.
Et andet Firma har Fliser i rektangulære Størrelser, hvor Siderne forholder sig som
8 til IO: 32 X40, 4OX5O og 50x62,5. Desuden fremstilles nogle irrationelle Rek¬
tangler som 30X50, 3OX65, 35 X 65 og 47 X 63.

Ovennævnte Maal gælder egentlige Havefliser, men Betonfliser fremstilles jo i
Særdeleshed til Fortovsbelægning. Til dette Brug vil de forskelligste Størrelser na¬
turligvis kunne finde Anvendelse, og gør det ogsaa, navnlig i Provinsbyer og paa
Landet, men i Hovedstaden er Fortovsfliser standardiserede i Maalet 80x62,5.

Forlanges der ikke nogen bestemt Fugetykkelse, vil Arbejderne være tilbøjelige
til at lægge Fliserne saa tæt sammen, som det overhovedet er muligt. Ved Efter-
maaling har jeg fundet, at Fugerne alligevel svarer til 8 å IO mm pr. Fuge, hvilket
egentlig er temmelig overraskende efter et umiddelbart Skøn.

Havefliser fremstilles næsten udelukkende i 5 cm Tykkelse, Fortovsfliser kan faas
i samme Tykkelse eller 6 cm, men den normale Fortovsflise er 7 cm tyk.

Normale gode Fortovsfliser, der lægges omhyggeligt, vil kunne taale let Auto¬
mobilfærdsel, det vil altsaa sige, at de vil kunne bruges til Over- og Indkørsler, til
Gaarde og Pladser, ved Garager o. 1. Egentlige Kørefliser maa dog være IO cm
tykke eller armerede. De skal kunne taale Kørsel af almindelige Kulbiler. Saadanne
svære Fliser føres i hvert Fald i Størrelsen 8() X 62,5 og 62,5x62,5.

Betonfliser koster fra 3>50 til 6 Kr. pr m2.
* *

*

Selv om Betonfliser finder en udstrakt Brug og ingenlunde bør agtes ringe, saa
er det baade rimeligt og forstaaeligt, at Fliser af Sten foretrækkes af mange Have-
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ejere. Det er ganske ligetil, at Brudfliser af Sten virker langt naturligere og derfor
smukkere end søndrede Betonfliser, men desuden har Sten en skønnere Overflade-
og Farvevirkning. Dette være sagt uden nogen som helst Fordom overfor Beton, men
selv om man kan frigøre sig for den Forestilling, som evigt gentagne Fraser har for¬
bundet med Glosen Cement, saa bør denne Frigørelse dog ikke føre til en lige saa
skæv Underkendelse af Stenens Skønhed.

.Muligheden for Anvendelse af Stenfliser vil være bestemt at Prisen paa saadanne.
Bortset fra den mindre betydende Brug, der kan gøres at \ ore hjemlige Mark- eller
Søsten, saa vil en overkommelig Pris være bestemt af, om Stenen forekommer i skif¬
ret eller lagdelt Tilstand, saaledes at den let spaltes i Plader af passende Tykkelse,
der ikke kræver nogen særlig Overfladebehandling. Disse Fgenskaber gør visse Gneis
og Sandsten brugbare, medens visse Kalksten kan sælges billigt, fordi de i brudfrisk
Stand er bløde og lette at bearbejde.

Skal en nogenlunde haard Sten underkastes en stenhuggermæssig Overfladebe¬
handling tor at blive egnet Havetlise, saa vil Arbejdet dermed let andrage mere,
end der overhovedet kan betales for Fliser til dette Brug.

Materialet maa være vejrfast, det maa ikke være skørt, og det maa være slidfast.
* *

*

En simpel og hjemlig Form for „Flisegang" er en Brolægning af Sankesten, „Sten-
pikning", som det ogsaa kaldes i visse Egne af Landet. Saadanne primitive Brolæg¬
ninger var før i Tiden meget almindelige i Gaarde og langs Bygninger, hvor de
tjente til at fæste Jorden mod Tagdryppet; de er nu i vid Udstrækning afløste af
Beton, og det skal villigt indrømmes, at en saadan „Stenpikning" vanskeligt bliver
behagelig at gaa paa. Toppede Brosten er et forslidt — men sandt —Udtryk i Skil¬
dringer fra Landsbyen og Smaastaden. Det er muligt, at Formen kunde finde An¬
vendelse i Haverne; til Gange mellem Blomster, langs Bygninger, over Græs o. s. v.

Materialet bør formentlig være nogenlunde ensartet af Størrelse, og ved Læg¬
ningen gælder det om at gøre Overfladen saa jævn som mulig.

Af Chausse'brosten (Fortovssten) kan der lægges meget smukke Havegange, men
Materialet er ret dyrt, og lægges Stenene kun i et tyndt Sandlag uden andet Un¬
derlag, saa vil en saadan Brolægning blive meget bevægelig under Frostens Indvirk¬
ning. Opretning maa blive dyr; er en saadan Gang blevet ujævn, er der ikke andet
at gøre end at lægge det hele om. Paa Veje og Gader udføres Chaussébrolæg-
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ning paa et Underlag af Paksten eller Beton, og hvor det gælder Indkørsler,
Pladser eller Gaarde, hvor der skal køres, vil det heller ikke være forsvarligt at
bruge en Brolægning af saa smaa Sten, medmindre den hviler paa en ekstra Befæstelse.
En Chaussébrolægning med et Underlag af Beton eller Macadam kan fremstilles for
ca. l6 Kr. pr. m2.

Drejer det sig 0111 lette Havegange vil et solidt Underlag af Slagger kunne gore
nogen Nytte, men det kan ikke helt forhindre Frostsætninger. Stenmaterialet koster
5—6 Kr. pr. nr. Stenene er 8—IO cm i Kvadrat.

Udover Sankesten og Fortovsten vil Granit næppe finde synderlig Anvendelse i
Haver, Materialet er tor dyrt og for vanskeligt at bearbejde. Jeg kender et Tilfælde,
hvor gamle Bordursten er brugte til Fliser i en Indkørsel, Resultatet er meget smukt,
men Indkøb af nyt Materiale til et saadant Formaal vilde koste urimeligt.

Granits Vægt varierer fra 2530 til 2840 kg pr. m' og det taaler et Tryk paa
2000 Atmosfærer.

* *

*

Kalksten varierer overordentlig meget i Udseende, i Styrke og Haardhed. Øland¬
sten taaler indtil 1200 Atmosfærers Tryk, Kridsten kun 74 Atmosfærer.

Der vil ikke være megen Mening i at omtale Marmorarter i denne Forbindelse,
de vil være for dyre. Marmor kan naturligvis tænkes anvendt til Afdækninger, til
I errasser paa et frostsikkert Underlag o. m. a., men denne Fremstilling kan ikke be¬
handle de mange Stenarter, der kunde komme i Betragtning til saadant mere spe¬
cielt Brug.

Den Kalksten, der bruges mest i Haver, er Ølandsstenen. Den er graagrøn eller
rødbrun af Farve, og den er let kendelig, fordi den altid indeholder Forsteninger af
Ortoceratiter, hvilke har givet Kalken dens geologiske Navn.

Den brydes i Lag og er i brudfrisk Tilstand let at behugge og slibe. Den er
vejrfast og slidstærk, men bliver let glat. I m3 vejer ca. 2720 kg og ved Trykprøver
har den taalt fra 450 til 1216 Atmosfærer.

Den indføres hovedsagelig som tilhuggede og slebne Fliser at 6 til 8 cm. Tyk¬
kelse, benævnes i denne Form ofte gullandske Fliser. De er tilhuggede paa en saa-
dan Maade, at Siderne danner en ret spids \inkel paa Overfladen, saaledes at Kan¬
terne danner tynde, lidet modstandsdygtige Ægge. Ved Indkøb kan der være Grund
til at sikre sig imod, at denne Egenskab er altfor udtalt.

Disse Fliser faaes i Størrelserne 3OX3O, 45*45, 45*67,5 6OX60 cm. Pri¬
sen er for Tiden ca. 12 å 13 Kr. pr. nr.

Ølandske Fliser med ru Overflade benævnes ogsaa Kinnekulle-Fliser, uden at de
dog har noget med denne Lokalitet at gøre. De er naturligvis billigere end slebne,
for Tiden opgives Priser fra 7 til II Kr. pr. nr varierende efter Formen: Brudfliser,
rektangulære eller kvadratiske. De faaes i samme Maal som slebne og desuden i
ulige store Rektangler. Endelig indføres der Brudfliser med saakaldt halvsleben Over¬
flade, maaske det allerbedste til Brug i Haver. Prisen er ca. 8 Kr. pr. m2.

Slebne Ølandsfliser holder Maalene daarligt, lægges de noget tæt viser Eftermaa-
ling, at hver Flise fylder 2 å 3 nim mindre end de opgivne Maal.

Fra et lille Brud ved Simrishamn er der i Ny og Næ indført en Del graa Kalksten
hertil, ligesom Materialet finder stor Anvendelse i Skaane. Det leveres i Brud ogbestilte Alaal med ubehandlet Spalteflade; det forholder sig i et og alt som en Ølands-
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Anka Rasmussen: Brudfliser i Faxekalk i Direktør Fr. Nielsens Have paa Frederiksberg.

sten at noget afvigende Farve, og det har været hilligt. men Brudets Forretningsgang er
noget besværligt for Køberne.

So/rc/io/er-Kalksten er ret afvigende fra Ølandsten i Farven, der er lys gullig,
men forholder sig paa det nærmeste som den svenske Kalksten, hvad Styrke og Vægt
angaar. Prisen er for Tiden noget højere. De faaes i Brud og i Maalene 32,8X32,8,
39,5X39,5, 43,8X43,8 og 47,4X47,4- Begge Sider er .ret plane, men der er dog en
udpræget Overside. Tykkelsen varierer meget, fra 1,5 til 5 cm. De tykkeste maa fore¬
trækkes til Brug i fri Luft, og da de tynde foretrækkes indendørs, volder det ingen
Vanskeligheder at sikre sig en vis Minimumstykkelse til Brug i Haver. Vejrbestan¬
digheden er maaske noget tvivlsom.

Vor hjemlige Kridtsten, særlig da Faxekalk eller Faxemarmor fra Stevns, kunde
muligvis vinde større Indpas til Havefliser, men man maa dog altid være noget be¬
tænkelig ved Anvendelsen. Stenen vejer ca. 2000 kg pr. m3 og taaler næppe mere
end 75 Atmosfærers Tryk. Men Materialet er yderst forskelligartet, noget smuldrer
let for Frost, og andet er ret vejrbestandigt. Stenen er i friskbrudt Tilstand blød og
kan bearbejdes med Tømrerværktøj, senere opnaar visse Kvaliteter en upaaklagelig
Styrke og Vejrbestandighed. Der leveres ikke Standardstørrelser af Fliser, Stenen
kan bestilles i enhver Form, men Prisen er desværre saa høj, at denne ogsaa hin¬
drer en udvidet Brug.

Den lothringske Savvoniere-Sten forholder sig som en noget stærkere Kridtsten
med Vægt som denne, med noget højere Trykstyrke; den taaler indtil 200 Atmo¬
sfærer og er af mere gullig Farve.

* *

*
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G. N. Brandt: Nexøfliser i Direktør Frantz Christensens Have i Klampenborg.

Ligesom vi har en indenlandsk Kalksten, har vi en indenlandsk Sandsten, nemlig
den bornholmske Neksøsten. Den er ganske fortrinlig til Brug i Haver; det er meget
beklageligt, at den ikke i Pris kan konkurrere med udenlandske Sten. Farven er smuk,
graarød, Stenen er baade stærk og vejrbestandig, og den er ret let at tildanne ved
Lægningen. Det billigste Materiale til Fliser er en Slags Affald, de saakaldte Skal¬
ler, som varierer i Tykkelse fra 3—7 cm. De koster ca. 7—9 Kr. pr. ur.

Fliser i bestemte Maal maa bestilles, der føres ingen Lagervare, men det er rime¬
ligt at anvende Fliser i Form af uligestore Rektangler.

I de senere Aar er der indført en Mængde tyske Sollinger-Sandsten. De er noget
mere røde end Neksøsten, de kan spaltes i tyndere Plader, og de er langt billigere,
de er en af de billigste NaturstensHiser, der for Tiden sælges i Danmark. Der er heller
intet at udsætte paa Vejrbestandighed eller Styrke, men somme Tider leveres der en

lovlig tynd flise; det kan være fornuftigt at forlange en vis Minimumstykkelse, f. Fks.
3 cm. 1 Brudfliser bør der heller ikke være alt for mange Smaastykker; det kunde
være et rimeligt Forlangende, at intet Flisestv kke maatte være under $00 cm2. Sol¬
linger-Sandsten sælges hovedsagelig i Brudform og i uligestore Rektangler, et enkelt
Firma fører Størrelsen 5OX5O paa Lager. Prisen er fra ca. 7Æ5 Kr. tor Brud og til
11,25 Kr. for tildannede Fliser.

De lidet forskellige Bremer- og Cotta-Sandsten anvendes ikke meget i Flaver mere.
Bremer-Sten er af en varm graagul Farve med brunlig Strøg, Cotta ligeledes, knap
saa stærk og i Reglen billigere. Begge Slags er for saa vidt meget smukke og stærke,
men naar de er mættede med Vand, er de at en vis død \ irkning, de minder da
for meget om en Betonflise til at være en tre Gange saa høj Pris værd.

Da disse Sorter finder en udstrakt Anvendelse til Bv gningssten, hvortil de im¬
porteres i store Blokke, som giver en Del Affald, der passer til Fliser, enten som
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kaare Klint: Rektangulære Nexetliser paa Terrassen ved Jægersborghus.

det falder fra Saven eller efter nogen Oparbejdning, saa er der solgt mange Bre¬
mer- og Cottafliser til Haver, og det vil der sikkert ogsaa blive fremtidig. Prisen er
ca. 15 Kr. pr. in2. En cottalignende svensk Sandsten med rustgul Spalteflade tager sig
i Prøver meget lovende ud. Brudfliser af 4—6 cm Tykkelse kan købes for 8 Kr. pr. m2.

Fra Øwedskloster i Skaane kommer en lyserød vejrfast Sten, som er meget smuk,
men den er dyrere end Bremersten, og den sælges kun i bearbejdet Stand, da Bru-
det vil sikre sig mod Underbud fra Stenhuggerier. Det var maaske ønskeligt, at der
kunde fremskaffes en Affaldsvare til Havebrug. I knust Tilstand udgør Øwedstenen
den vigtigste Bestanddel i den rødlige Porfyritpuds.

Sandsten vejer omtrent 2200 kg pr. m3, og de taaler et Irvk paa 500 til 700
Atmosfærer, i vaad Tilstand dog langt mindre.

* *

*

Til Havefliser har torskellige Sorter at Gneisarten Kvartsit fundet en udstrakt An¬
vendelse.

Fra Skaane kommer en næsten hvid Hardeberga Kvartsit i Brudfliser og kvadra¬
tiske Fliser i Maal 3OX3O cm< Stenen lader sig ikke udspalte saa tynd som andre
Flisesten, Tykkelsen varierer tra IO til 14 cm. Prisen 6 til IO Kr. pr. nr.

Den norske Opdalsten har i Løbet at de senere Aar faaet en udstrakt Anven¬
delse til Bygningsbrug ogsaa her i Landet, og den er ogsaa fortræffelig egnet til
Havefliser. Det er en meget smuk Sten at en graagrøn l arve, der taar sin særlige
Karakter ved det rige Glimmerindhold. Raat udspaltet har Stenen en Overflade saa

jævn, som det kan ønskes til Havebrug. Den maa dertil foretrækkes i 4 « 6 cm

Tykkelse. Den leveres i Brud i Maalene 3OX3O, 40 X 40, 5<DX 50, 6OX60 cm. og
i alle Størrelser efter Bestilling, ogsaa i meget store I lader. Prisen er ca. 7 t'' '7 Kr.
pr. m2.
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En anden Sort benævnes Atlanta; den ligner meget Opdalgneis. Tykkelsen er
ca. 3 de taaes baade som Brudfliser og kvadratiske i Maalene 4OX 40 og
5OX5O cm. til en Pris af henholdsvis 7 IO Kr. pr. m2.

Disse Gneisarter er meget bestandige overfor Vejrligets Indvirkning og overfor
Slid, de bliver heller ikke glatte ved Færdsel og maa vel i det hele taget karakteri¬
seres som det stærkeste Flisemateriale, der er fremme. Vægten ligger omkring 25OO
til 2800 kg pr. m3, og de modstaar en Trykpaavirkning af indtil 2600 Atmosfærer.

En brunrød norsk Flise, der benævnes RingeriKsfliser, betegnes af Forhandlere
som en Art Gneis. Den minder dog overfladisk set mere om Soliinger Sandsten;
men Farven er brunlig. Den leveres kun i Brudform, og koster ca. 8 Kr. pr. m2.

C. Th. Sørensen.

1 mange Aar har et smukt og sindrigt geometrisk Monster af kinesisk Oprindelse været mig en fiks
Idé, idet jeg gerne vilde overføre det til en Havedetaille. Nu anlægges Grosserer Poul Steffensens
Have paa Frederiksberg efter en Plan, der er formet efter dette Mønster, som Skitsen viser. Her har
de trekantede Fliser en Sidelængde af 70 cm. I de sekskantede Bede er der Blomster, Græs udenfor
Systemet. En Række af Bedene udfyldes af store Fliser til bekvem Passage. Mønstret vilde nok være
bedre, hvis Sekskanterne var noget mindre, saaledes at F orskydningen af Trekanterne blev mere udtalt.

Skitsens Maalestok 1:50.
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Irish Fireflame, enkelt The Hybrid, meget let og graties og yndet
af de engelske Damer til Borddekoration.

ROSER
Die meisten Rosen haben fremden Namen. Ein TS!ame nur ist ewig nur ^ur Zeite,
Ich schrieb sie rtieder und vergass sie dann. Der Rose, der ein Freund den Namen gab.
Wenn Gaste fragend in den Garten hamen, Der Rose, die ich meiner Liebsten weihte.
Dann traten stumm wir an das Beet heran, Und die nun bliiht auf einem nahen Grab.

Wo Rosen bliih'n in stiller Herrlichkeit. - Sie spricht: Die Liebe bleibt in Ewigkeit.
Fra Deutscher Rosen-Zeitung,
af en Rosenbegejstret Amater.

At Roser er og altid vil blive alle 1 iders mest yndede Blomst ved vi alle, ligesom
Navnet paa en Rose kan blive andet og mere end en Etikette, mere som Navnet paa
en kær Yen; det ved den, der elsker Arbejdet i sin Rosenhave, og som selv plejer
og passer sine \ enner, eller om man vil. Rosenbørn, som netop V enner og Børn skal
have det. Som Navnet paa en Ven altid lader Vennens Billede fremtræde i Erin¬
dringen, saadan ogsaa med vore Venner blandt Roserne. Spørg de gamle Præste-
gaardsfolk, der nu sidder paa Aftægt rundt i Storbyerne, og de vil høre om La
France, Gloire de Dijon, Fischer and Holmes, og maaske der ogsaa er dem, der med
dyb \ ennetro erindrer den gratiøse duftende Felicité et Perpetrie eller den tunge af
Vellugt mættede Coupe d Hebe og Maidenblush. Altsammen Navne, men dog i Erin¬
dringen hos disse Gamle: levende duftende Roser.

Alle de dejlige nye Roser, vi i Dag viser vore Læsere, er ikke mindre skønne
og dejlige end de, der blomstrede for de hedenfarne Slægter, og tilsammen vil de
aabenbare alle deres Ynder, deres Farvepragt og deres Dufte, og vi vil leve med
dem, og de vil daglig bringe os Glæder og Skønhed, og ad Aare vil de leve som
kære Venner i vor Erindring. Svend Poulsen.
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Gulnare, dansk Pernetianasort, mørkt glinsende
Lev, gyldengul.

Mrs. Henry Winnet, skinnende rød, stor, velfor¬
met og med behagelig Rosenduft.

Mevrouw G. A. van Rossem, robust med blankt
Løv og store, duftende abrikosgule Blomster.

Ma. Fiancée, meget ejendommelig blaaligrød Farve
og maaske en af de stærkest duftende Roser.
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Talismann, meget ejendommelig i Formen og med
dybe gule og orange Farvetoner.

Lady Inchiquin, typisk Pernetianarose, med
kraftige Zinnoberfarver.

Etoile de Hollande, en dejlig mørkskarlagen, duf¬
tende og rigtblomstrende Grupperose.

Den duftende hvide Marcia Stanhope, en forbed
ret og god Afløser af Snedronningen.
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Erica carnea Winter Beauty.

ERICA
Blandt blomstrende Buske indtager Erica en Særstilling af Rang. De er stedsegrønne

og møder frem med et Utal af Blomster paa de forskelligste Tider af Aaret efter Ar¬
terne. Nogle Arter, E. carnea \ arieteterne, kan i mildt Vejr begynde at blomstre i De¬
cember, og selv om det er koldt, er Knopperne saa store, at man aner den kommende
Blomstring. Dertil kommer at Planternes Vækst er egenartet og smuk; nogle er kry¬
bende og rodslaaende, saa de efterhaanden kan brede sig over betydelige Arealer, og
andre er buskagtige oprette og naar herhjemme en Højde af 60—SO—IOO cm.

Af Erica findes ca. 5OO Arter, hvorat Hovedparten stammer fra Kaplandet. Langt
de fleste er ikke haardfore herhjemme, men alligevel har de meget stor Betydning for
Gartneriet, desværre kan man sige, idet der hvert Aar indføres store Mængder Kold¬
hus-Erica. De er meget anvendelige paa Grund af deres Holdbarhed, især paa Kirke¬
gaarde. I Midten af forrige Aarhundrede blev der dyrket et meget stort Antal Kold¬
hus-Erica, og det var et Bevis paa stor Dygtighed, hvis en Gartner kunde møde
frem med en stor Samling velkultiverede Erica. Kulturen var paa sin Vis ret vanske¬
lig, og hvis \ andingsvandet var kalkholdigt, kunde det særdeles vel bevirke, at Kul¬
turen mislykkedes fuldstændigt.

Denne Interesse for Erica hang sikkert sammen med, at disse Planter var ret nye
dengang. Ved Englændernes Erobring af Kaplandet omkring Aarhundredets Begyn¬
delse, fandt man der en uhyre Mængde Planter, der kunde kultiveres i Koldhus, og
da man dengang ikke havde saa gode Opvarmningsanlæg, betød det en hel Del, at
Planterne ikke krævede saa megen Varme om Vinteren. At disse Planter var saa yn¬

dede, kan man se af, at et Koldhus i lange Tider ogsaa hed et Kapsk Hus.
I denne Forbindelse er det de haardføre Erica, der er af Interesse, og det stør¬

ste Antal af disse stammer fra Syd-, Vest- og Mellemeuropa.
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De vigtigste er:
Erica arborea v. alpina. Hvide Blomster. Maj. SO—IOO cm, opret Vækst. Bladene

er saftiggrønne og asparaguslignende.
Erica carnea (E. herbacea). Alperne. Blomsterne rosa. April—Maj. 20—25 cm. Af

denne er der mange Varieteter, som egentlig er Hybrider, men de betegnes i Reglen
Erica carnea.

E. c. atropurpurea. Mørkere end Arten.
E. c. Winter Beauty. Meget tidlig og haardfør, rigtblomstrende med god kraftig Vækst,

rosa.

E. c. King George. Mørkrosa, rigtblomstrende, tidlig og god Vækst.
E. c. ViveUii. Mørkerød, smuk, men meget langsomtvoksende og maa nærmest be¬

tegnes som en Dværgform. Den mørkeste E. c.
De nævnte E. c. Varieteter er alle krybende og tildels rodslaaende.
E. cinerea. V esteuropa. 20—30 cm. Blomsterne lysende rosa. Juli—August. Planten er

rigt forgrenet, og -Grenene er haarede. Bladene er smalle, fint haaret ved Randen,
ellers blanke. Blomsterne ægformede, nikkende, i rosetagtige Klynger. Kaldes ogsaa

Graalyng.
E. c. alba. Hvid.
E. c. coccinea. Mørkere rød.
E. mediterranea. Sydeuropa. Blomsterne rosa. Maj. 6O—SO cm.
E. med. hyb. (E. c.XE. m.). E. darleyensis? Blomstrer mellem E. c. og E. m. V æksten

lidt højere end E. c. 30—40 cm, trives temmelig godt i almindelig Jord.
E. tetralix. Europa, Danmark. 20—30 cm. Rosa. Juli—August. Grene og Bladrand

haarede. Blade kransstillede. Blomster samlede i Spidsen af Grenene, nikkende. V or
hjemlige Klokkelyng.

E. t. alba. Hvid.
E. t. var. Mackayi fl. pi. Rosa, meget smuk V arietet.
E. vagans. V esteuropa. 40—SO cm, rosa. August—September. Bred, kraftig V ækst.

Bladene smalle, naaleformede, nærmest nøgne og mørkegrønne. Blomsterne kugleagtig
bægerformede, temmelig langstilkede og siddende skærmagtigt. Næsten en af de smuk¬
keste sommerblomstrende, mange gode Varieteter.

E. v. St. Keverne (kevernensis). Blomsterne laksrøde.
E. v. Lyonesse. Blomsterne hvide.
E. v. Mrs. D. F. Maxwell. Blomsterne meget mørkrosa.
E. terminalis. V esteuropa. Blomsterne rosa. Juli—Oktober. Blomstrer i endesiddende

Skærme. Kendes let paa, at de smukt røde, visnede Blomster bliver siddende paa
Planten Vinteren over.

Calluna vulgaris (Erica vulgaris). Almindelig Lyng. August.
C. v. Alportii. Højtvoksende, rigtforgrenet Form, tæt besat med smaa tine Blade.

Rosakarmin.
C. v. cuprea. Løv rødgult og bronce.
C. v. v.pygmæa. Dværgform, danner tætte halvkugleformede Puder. Blomster purpur.
Alle disse Erica blomstrer paa forskellige Tider af Aaret, saaledes at der praktisk talt

er en eller flere Arter og Sorter i Blomst paa ethvert Tidspunkt. Den eneste Maaned,
hvor det kan knibe med at have Blomster, bliver November, men saa maa man nøjes
med at se paa Erica carnea Knopperne, der er saa store, at man kan se Farven.
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Der er jo egentlig ikke mange andre Planteslægter, der kan præstere en lignende
Blomstringsperiode.

Erica carnea Varieteterne ynder Sol og let Skygge, trives endog i en Del Skygge,
men Blomstringen bliver da svagere og Væksten løs. Alle de andre Arter kræver
fuld Sol for at blomstre vel og taaler en temmelig tør Vokseplads undtagen E. tetra¬
lix, der har sin største Udbredelse i Moser, men den trives særdeles godt i Jord af
almindelig Fugtighed.

Erica adskiller sig fra Havens andre Planter ved, at de stiller ret store Krav til
Jordbundens Beskaffenhed, de er nemlig Surbundsplanter og vantrives fuldstændig,
hvis de plantes i kalkholdig Jord; dette ses tydeligst med Calluna vulgaris, som man
ret ofte ser, at Folk har hjembragt fra Heden og plantet i Haven, hvor den staar
fuldstændig i Stampe, mister alle de nederste Blade og gaar ud inden ret lang Tid.
Mindst kalkskyende er E. carnea (sehe Arten) og E. mediterranea hyb., den sidste
især gror helt godt i almindelig Jord.

Vil man have rigtig Fornøjelse af at dyrke Erica, maa man altsaa tilberede Bedet
med humusholdig sur Jord. Det kan man lettest gøre ved Hjælp af Sphagnum (tør¬
ret, gammel Sphagnummos fra de sure Højmoser, kaldes ogsaa Tørvestrøelse, da det
bruges til Strøelse. Se Telefonbog under Tørvestrøelse). Bladjord og halvtforraadnede
Blade er udmærket til at erstatte en Del af Tørvestrøelsen, men kan ikke gøre det
fuldstændigt, da det ikke er saa surt som dette. Har man Adgang til Lyngjord, Mose¬
jord eller Tørvesmuld*); er det særdeles anvendeligt; her maa man dog gøre opmærk¬
som paa, at Surhedsgraden af Mosejord og Tørvesmuld er meget svingende og
uberegnelig, men anvendt sammen med Sphagnum eller Bladjord vil det altid være godt.

Da Frica ikke har særlig dybtgaaende Rødder, behøver Jorden ikke at tilberedes
dy bere end 20 til 25 cm. Da kun de færreste har Adgang til Bladjord, Tørvesmuld
osv., bruges Sphagnum. Dette udbredes i et jævnt Lag paa Jorden, ca. 15 cm tykt,
og blandes med det øverste Jordlag. Inden man udspreder Sphagnum, skal man altid
gennemvande det meget omhyggeligt, da tørre Sphagnumklumper kan ligge meget
længe i Jorden, inden de gennemblødes, og det tørre Sphagnum vil udtørre Jorden,
saa Planterne lider derved. Man behøver ikke at være bange for at anvende for
meget Sphagnum, da Erica vokser godt i dette alene, og da det ser ud til, at et saa-
dant Bed bliver mindre surt i Tidens Løb, bl. a. ved Regnormenes Virksomhed.

Den humusholdige Jord gavner Erica paa mere end en Maade; hvor Erica trives
vel, vil man nemlig linde, at Rødderne er omgivet af et Væv af line Svampetraade
(exotrop Mycorrhiza), som har vist sig at leve i Symbiose med Ericaplanterne, d. v. s.
at Svampene faar nogle Næringsstoffer Ira Planten gennem Rødderne, medens de saa
til Gengæld yder Planten Kvælstof (?) og noget mere; hvad dette mere er for noget,
er ikke helt klarlagt. Disse Svampe trives kun i humusholdig Jord, saa man vil der¬
for forstaa, at det betyder meget, at Ericaplanterne faar en humusholdig Vokseplads.

Man kan nu sige, at det er urimeligt at ofre et saadant Jordforbedringsarbejde
for at dy rke Erica, men et frodigt Ericabed er noget af det smukkeste, man kan
tænke sig, og det opfylder mange af de Krav, man stiller til en Beplantning. Det er
overordentlig nemt at passe, der er ingen Opbinding eller Omplantning, ej heller skal
man med visse Mellemrum afpille visne Blomster. \ ånding er i Reglen overflødig, da

*) Tørvesmuld er Affald fra Tørv. Tørvesmuld og Tørvestrøelse forveksles ofte, men er altsaa
to ganske forskellige Ting.

50



Humusjord ikke er tilbøjelig til at tørre ud. Det eneste, der kan blive Tale om, bli¬
ver saa Lugning, Dækning med Granris om Vinteren, maaske af og til en Tilbage¬
skæring efter Blomstringen, hvis Planterne vil blive ranglede. Bedet er smukt og pænt
hele Aaret, da Planterne er stedsegrønne.

Der er ikke det paradeagtige og færdige ved Erica som ved mange andre Plan¬
ter, men Væksten er forskellig for de forskellige Arter og Sorter; og den lange Blom¬
string bevirker, at der altid \il være noget, der fanger Øjet.

Der er her Mulighed for at danne et Billede at et sluttet Plantesamfund, man kan
danne en Særhave i l orm af en Lynghave eller i Forbindelse med Naaletræer, en
stedsegrøn Have o. s. v. De kan plantes i et Stenbed, i et Bed i Plænen, kort sagt, de
kan finde en overordentlig alsidig Anvendelse.

Hvis Bedet er bredt, bør man anbringe spredte Trædesten, saaledes at man ved
Plantning og Pasning senere kan gaa ind til Planterne. Ved Bedets Anlægning maa
man huske, at det løse Materiale sætter sig betydeligt i Tidens Løb. Plantningen bør
ske om Foraaret, da" man i Tilfælde af stræng Vinter kan vente Frostskade paa ef-
teraarsplantede Erica. Der plantes i Klynger, saaledes at flere at samme Sort er sam¬

lede, i en Afstand af ca. 2,5 cm; dette passer for de fleste Sorter, de vil da kunne vokse
sammen i Løbet at nogle Aar.

Hvis Planterne ved Plantningen er smaa og derfor syner lidt, kan man mellem¬
plante nogle rhymus serphyllum, denne vil ikke kunne kvæle Lyngplanterne, medens
disse, naar de vokser til, nok vil kunne gøre det at med Th> musplanterne. Der er

mange andre Planter, der vil befinde sig vel sammen med Erica og klæde disse, flere
Liljearter, f. Eks. L. regale, L. croceum og L. tigrinum, men ikke L. candidum og L.
testaceum, fordi disse ynder Kalk, og de vil med de fra Løgspidsen udgaaende Blade
kunne komme i Kollision med en Lyngplante, medens en at de andre Liljer nok vil
kunne gennemvokse en saadan. Genista vil ogsaa passe godt, t. Eks. den haardføre
Cytisus præco\, hvis Farve er saa lys, at den ikke vil kollidere med de røde Farver.
Ofte ser man Erica plantet sammen med Rhododendron; det er forkert, fordi de er

langt mere lyskrævende end Rhododendron, og disse vil desuden efterhaanden fuld¬
stændig kvæle Ericaplanterne. Selvfølgelig kan Erica plantes i Tilslutning til Rhodo¬
dendron, saaledes at disse staar i Skygge, men saa bør man sørge for, at Overgan¬
gen fra de tinløv ede Erica til de storbladede Rhododendron mildnes ved Anvendelse af
smaabladede Rh., t. Eks. Rh. præco\ eller løvfældende Rh. (Azalea mollis og pon-
tica). Der er mange andre Planter til Ericabedet, der er de hjemlige: Vaccinium Y itis
Idæa (I v ttebær), Empetrum nigrum (Rev ling), Andromeda poliitolia (Rosmarinlyng)
og Gentiana pneumonanthe, der faktisk er en meget smuk Gentiana. derligere er der
Enebær, Juniperus communis fastigata, Juniperus chinensis procumbens, svagtvoksende
Cypresser, Chamæcyparis obtusa nana, Ch. Lavvsoniana minima glauca in. ti. Daphne
cneorum, en lav Busk med rode Blomster i Juni. Pernettya mucronata med smukke
røde Bær om \ interen, og endelig er der en Busk som Berberis, der dog bør plan¬
tes saaledes, at den ikke skygger, naar den vokser til.

Der er saaledes Mulighed tor at give et saadant Lyngbed et afvekslende, inter¬
essant og dog roligt Indhold. Derfor burde man bestræbe sig efter at anvende disse
Planter mere, end Tilfældet er, og naar man planter, skal man ikke søge at spare
en enkelt Balle Sphagnum, og ved Indkøbet af Planter skal man altid torlange dan¬
ske, da disse er langt bedre end de hollandske. Mange Anlægsgartnere klager over,
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at disse gaar ud et Stykke Tid efter Plantningen. Dette skyldes sikkert, at Planter¬
nes Klumper er udtørret paa et eller andet Tidspunkt, og naar Lyngjord gennem-

tørres, er den meget vanskelig at væde igen.
Til Slut vil det maaske være rigtigst at nævne de bedste Sorter: Til almindelig,

ikke stærkt kalkholdig Jord bruges Erica carnea og Erica mediterranea hyb. Ellers
planter man ikke Erica carnea, da Farven er lidt kedelig graalig. I Jord, forbedret
med Sphagnum eller lignende, plantes Erica carnea Hybriderne Winter Beauty, King
George og alba. Erica cineria og Erica vagans i Sorterne Set. Kerverne, Airs. D. E.
Maxwell og alba og endelig Erica tetralix Mackayi fl. pi. WiUy F. Hansen.

BETONICA
Denne Slægt af de Læbeblomstredes Familie, der er nær knyttet til Galdetand

(Stachys), rummer nogle Arter, der kan finde Anvendelse i vore Flaver, dels paa
Stauderabatter og dels paa Stenhøjene. Som den kendteste kan nævnes Betonica of¬
ficinalis, der har været anvendt som Lægeplante langt tilbage i Tiden og f. Eks. næv¬
nes hos Harpestræng, der bl. a. siger: „Blandær man hænnæ os til oli af rosæ • oc

druppær innæn øræn • tha dughær thæt for wærk innæn øræn" ... hvad der paa nu¬

tidigt Dansk vil sige, at hvis man blander dens Saft med Rosenolie og drypper det
i Ørene, da hjælper det mod Ørepine. Den findes i vor Flora kun paa Lolland, maa¬
ske her forvildet fra gammel Dyrkning. Dens Blomster sidder i Kranse i Stængelens
Spids, og disse Kranse danner tilsammen en mere eller mindre aksformet Blomster¬
stand; denne Grupperingsmaade tor Blomsterne er forøvrigt karakteristisk for hele
Slægten. Blomsterne hos B. officinalis er karminrøde, Bladene er langstrakt hjærte-
formede eller langagtig-ægformede, rundtakkede. B. grandiflora har hjemme i Sibirien
og er indført i Europas Flaver omkring Aar 18OO. Det er en halv Meter høj, noget
haaret Staude med butte, bredt hjærteformede Blade og store Blomster, ca. 3 cm-

lange, tydeligt tolæbede, 3—4 cm. i Tværsnit. B. alopecuros fra Mellem-Europa er af
lavere Vækst end de foran omtalte, idet den sjældent bliver mere end */3 Meter høj.
Bladene er rundtakkede som hos de andre Arter, mest samlede ved Grunden og paa
den lavere Del af Stængelen. Blomsterne er bleggule i en tæt aksformet Stand. I sin
Hjemegn vokser den gerne paa Enge og i Krat paa kalkholdig Jord. B. nivea er fra
Orienten i Egnen mellem Kaukasus og Persien, hvor den vokser i Bjærgegne i ca.
2000 Meters Højde. Bladene, som er bredt lancetformede og butte, er noget hvid-
filtede paa Undersiden, Blomsterne er rode eller hvide. De to her først omtalte plan¬
tes bedst i Stauderabatter, de to sidste derimod paa Stenhøje, B. alopecuros i mul¬
det Jord i Halvskygge, B. nivea paa solbeskinnet Plads.

Billedet viser Betonica grandiflora superba, men ogsaa Betonica nivea med hvide
Blomster bør nævnes, og endnu smukkere er vel Betonica rosea, en meget smuk lys¬
rosa Rabatstaude. Den er navnlig god at anvende som Forgrundsstaude i Rabatter,
da den med sit smukke, blanke, tætte Løv dækker Jorden fuldstændig, og den kræ¬
ver ingen Opbinding. Axel Lange.
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Betonica grandiflora superba.
Betonica er navnlig anvendelig til Forgrundsstauder i

Rabatten og foruden ovennævnte bør nævnes
Betonica nivea og Betonica rosea.

ST. LUKASSTIFTELSENS HAVEANLÆG
Paa Hjørnet af Bernstorffsvej og Tuborgvej har i de sidste to Sæsoner den nve St. Lukas Stif¬

telse rejst sig. Paa Korsvejens sydøstlige Hjørne, den tidligere Lystgaard „Rygaard"s Grund, er de
statelige Bygningsværker vokset frem. Opkørselen sker ved to Veje, der fra Bernstorffsvej og Tuborg¬
vej fører til det meget smukke Portparti, og deler det Areal, der vest og nord for Bebyggelsen er
tilovers for Haveanlæg.

Syd for Bygningskomplekset staar en smuk gammel Lindeallé, og til en Hoveddør mod Vest leder
en Allé, ligeledes af Lind, rigtignok kun bestaaende af 8 Træer.

Med Spænding har man ventet paa, hvad her skulde ske i Retning af Haveanlæg. Rygter har
svirret om, at nu skulde den eller den planlægge, snart var det en velkendt Ha\earkitekt, der var
engageret, snart var simpelthen en Gartner ansat, og han skulde saa ordne det hele.

En skønne Dag sker der saa noget. Nogle Mænd gaar og bygger „Stenhøje", veritable Stenhøje,
som de bygges paa Landet af naive Sjæle. Det er Arealet mellem Bygningen og Bernstorffsvej, der be¬
lemres; man gnider Øjnene, men Monstrene er der, man kommer forbi næste Dag og konstaterer, at
Feberdrømmen fortsættes.

Hvad nu paa Arealet mellem Bygningen og Tuborgvej? Maaske en Sø . Og dette sker i 1932,
paa dette Sted, foran disse monumentale Bygningsværker. Man spørger sig selv: Bliver et saadant
Anlæg sanktioneret af Bygningens Arkitekter, eller bliver de maaske ikke spurgt; man undres -
und wird verstimmt.
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DIANALUND NERVESANATORIUM
I Foraaret IQ27 paabegyndte Kolonien Filadelfia (Institution t. Epileptikere, sinds¬

syge og nervøse) Oplørelsen at et Folkesanatorium lor nervøse i det sydøstlige Hjørne
af Terslose Skov, hvor man ved et Mageskifte med Sorø Akademi, som ejer Skoven,
havde faaet overdraget ca. 2,8 ha stort Skovareal. Jordstykket var stærkt kuperet
med Smaabakker og nogle tugtige Levninger og bevokset med I5-aarige Ege med
enkelte Ask, Ahorn, Bøg og El.

I 1928 var Bygningskomplekset, som er lagt i den nordlige Del at Arealet, fær¬
digt og blev indviet den l8. September og taget i Brug omkring den I. Oktober. Der
er Plads til 80 Patienter.

Samtidig med Byggearbejdet anlagdes Haven og Kørevejen. Mellem Arealets syd¬
lige Grænse og Vejen findes en Del Smaahuse med Haver, og et at disse Huse med
Jordstykke indkøbtes. Huset blev nedrevet, og over denne Grund, hvor der indret¬
tedes til Parkering, førtes Vejen, 4 ni bred Kørebane og 2,25 m bred Fortov, i en blød
Kurve op mod Bygningen. Vejen udmunder i Landevejen, der gaar langs Parkens
østlige Grænse. Vejens Længdeprofil tølger saa vidt muligt Terrænets bløde Over¬
flade. Udgravning er kun toretaget paa de Steder, hvor Terrænet havde Fald paa
tværs at Vejens Længderetning.

Beplantningen omkring Bygningen og syd for denne rømmedes for at skaffe Lys
og Luft og solbeskinnede Græsflader. løvrigt beholdtes i saa vid Udstrækning som
muligt den eksisterende Bevoksning langs med ^1 dergrænserne, særlig mod Vest, for
at give Læ og Skygge. I passende Afstand indenfor Grænsen hele Haven rundt er lagt
en 2 m bred Gangsti, der tører torbi den i nordvestlige Hjørne optørte Pavillon og iøv-
rigt paa passende Punkter ved Smaastier er forbundet med Bygningen og Kørevejen.
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DIANALUND"- NERVESANATORIUM
I TER/L<J/E /KOV

dfu^/ I: IOOO

Endvidere blev den tilbageblivende Plantning udhugget og under Hensyn til For¬
holdene udbedret med fortrinsvis indenlandske Busk- og Træarter samt ogsaa en Del
Naaletræer.

Da det hele var færdigt, havde man fra Bygningen, særlig Midterbygningens Stuer
og brede Trappe en enestaaende Udsigt ud over det syd for liggende Landskab. I
Ly afTersløse høje Bøgeskov blev her takket være et heldigt Mageskifte i Løbet af
et Par Somre i den unge Egeskov skabt et hyggeligt Parkanlæg af skovagtig Karakter.

Jens Østergaard.

* *

*
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BY PLAN MØDET I SLAGELSE [932
DANSK BYPLANLABORATORIUM indbyder herved med Tilslutning fra SLAGELSE BYRAAD til
Deltagelse i det 7- danske Byplanmede, der afholdes i Slagelse Dagene 20. og 21. .Maj 1932.

Mødested: „Casino", Jærnbanegade.

PROGRAM:

Fredag den 20. Maj Kl. lO præcis: Mødet aabnes af Borgmester V. Melgaard.
Leder: Kontorchef Kai Hendriksen, Formand for Dansk Byplanlaboratorium.
„Ønskeligheden af en ny Lands-Byggelov". Indledes af Afdelingsingeniør Olaf Forchhammer.

Fredag den 20. Maj Kl. 2: Leder: Tømrermester Chr. Andersen. „Træk af Slagelse Bys Udvikling".
Foredrag af Stadsingeniør Th. Kerstens.

Fredag den 20. Maj Kl. 3,-30 •' Mødets Deltagere er af Slagelse Kommune og Slagelse Turistforening
indbudt til en Biltur igennem Slagelse og Byens Omegn bl. a. til den ældgamle Landsby
Reersø, hvor Forfatteren Thorkild Gravlund kort vil omtale denne velbevarede Lands¬
bys Historie.

Fredag den 20. Maj Kl. 1 er der fælles Middag i „Casino". Pris for Deltagelse i Middagen er 8 Kr.,
alt indbefattet.

Lørdag den 21. Maj Kl. lO: Leder: Borgmester V. Melgaard.
„Egns- og byplanmæssige Fredninger". Indledes af Dr. phil. Vilh. Lorenzen og Ingeniør
Vilhelm Marstrand.

Lørdag den 21. Maj Kl. 2: Leder: Bagermester Lindeskov.
„Legepladser for mindre Børn". Indledes af Havearkitekt C. Th. Sørensen.

Anmeldelse om Deltagelse i Mødet og i Fællesmiddagen bedes af Hensyn til Mødearrangementet
indsendt inden 5• Maj til et af de nedennævnte Kontorer.

Adgangskort til Mødet kan mod en Betaling af 10 Kr. løses i Akademisk Arkitektforening, Vin-
gaardsstræde 21, København K., i Dansk Ingeniørforening, Industribygningen, København \., paa
Dansk Byplanlaboratorium, Stormgade 12, København K., og paa Kæmnerkontoret i Slagelse.

Fra den 20. Maj Kl. 9 Form. er Mødets Bureau paa „Casino", Jærnbanegade, Slagelse.

KØBENHAVN, APRIL 1932.

Dansk Byplanlaboratoriums Udvalg for Afholdelse af Byplanmøder:

IVAR BENTSEN
Professor.

KAI HENDRIKSEN
Kontorchef.

S. RISUM
Arkitekt.

A. BJERRE
Stadsingeniør.

Udvalgets Formand.

V. LORENZEN J. T. LUNDBYE
Dr. phil. Professor.

H. V. RYGNER
Stadsingeniør.

CHR. ANDERSEN
Tømrermester.

Det lokale Udvalg:
LINDESKOV

Bagermester.

A. R. CHRISTENSEN
Professor.

VILHELM MARSTRAND
Ingeniør.

C. TH. SØRENSEN
Havearkitekt.

V. MELGAARD
Borgmester.

Sekretær:

Ingeniør V. Malling, Stormgade 12, København K.
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a. Et Elmetræ med Tveger, der er tilbøjelig til at spaltes i stærk Storm.
Bemærk de sammenspændende Kæder imellem Hovedgrenene.

T R Æ H Y G I E J N E
E. Erstad-Jørgensen.

Et fuldt ud sundt og ubeskadiget Træ hører næsten til Sjældenhederne i vore Haver,
ved \ eje, paa Kirkegaarde og andre Steder, hvor Træerne dog er plantet netop for
at virke ved deres sunde, harmoniske Vækst. At dette er et urimeligt Forhold siger
sig selv og er saa meget mere beskæmmende, som det i Virkeligheden er en forholds¬
vis let Sag at bøde derpaa, blot man skænker Sagen lidt mere Opmærksomhed.

Nu er det ganske vist saadan, at selv store Skader kan repareres ved Plonibering,
Beskæring, Afstivning, Gødning o. I., en Videnskab, som særlig de amerikanske „Træ¬
doktorer" har sat i System, noget vi skal komme tilbage til senere; men Forebyggelse
er som bekendt bedre end Helbredelse, og vi skal derfor først se paa, hvad der bør
iagttages for at bevare Træerne i fuld Sundhed, saaledes at der ikke bliver Anled¬
ning til at sende Bud efter nogen Doktor.

Den første Betingelse er vel nok at vælge de rette Træsorter til Plantning under
de og de givne torhold. Der er Træer, som forlanger god Jord og jævn fugtig Bund
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for at udvikle sig til Fuldkommenhed (Ask og Hvidpil), medens andre stiller ringere
Krav i denne Henseende, eller som ligefrem foretrækker temmelig tor og mager Bund
(Elm og Gleditchia), der er særlig vindføre Træer (Graapoppel og Bornholmsk Ron),
og der er andre, som aldrig maa plantes paa udsat Plads (Robinia hispida og Ca-
talba). Paa Lokaliteter, der er særlig hjemsøgt af Frost, nytter det ikke at plante Ar¬
ter, som vanskelig modner deres Træ og derfor stadig fryser tilbage (Pyramidepop¬
pel og Valdnød). Der er endvidere flere Arter, som ikke trives i store Byers urene
Luft, det gælder navnlig mange Naaletræer, medens andre synes næsten upaavirke-
lige i denne Henseende (Platan og Poppel). Adskillige Træer stiller store Krav til
Lys (Robinia og Eg), medens mange Naaletræer foretrækker Beskyttelse mod den
stærkeste Sol.

Visse Træarter er særlig udsat for Angreb af Svampesygdomme, noget, der ogsaa
bør overtænkes, naar Træerne vælges. Det nytter ikke at plante Wymouthsfyr i Nær¬
heden af Solbærbuske, da Fyrrens Blærerust lever som Filtrust paa Solbærbladene.
Den østrigske Fyr, der som fritstaaende er af den allerstørste Værdi under mange
Forhold, er, hvor den staar indelukket, meget udsat for Svampeangreb. Løvtræer er
ikke saa plaget af Svampesygdomme, men der kan dog ikke ses bort fra Fucicladium
paa Pyrus- og Malusvarieteter; og hvis den nye Elmesyge, der hærger de mellemeu¬
ropæiske Anlæg, kommer hertil, hvad der desværre er al god Grund til at vente,
maa Plantningen af visse Elmearter, der nu anvendes i Tide og Utide, rimeligvis helt
indstilles.

Selvfølgelig hører der en Del Erfaring til at vide Besked med alle disse Forhold;
men den, der gør sig til Regel kun at plante Arter, han personlig kender eller skaf¬
fer sig tilstrækkelig \ iden om, løber ikke megen Risiko for grovere Fejltagelser. Silva
Taraucas udmærkede Bøger: Unsere Freiland-Laubgeholze og Unsere Freiland-Nadel-
holzer giver mange gode Oplysninger, og paa Dansk kan henvises til Nordisk illu¬
streret Havebrugsleksikon og Birgitte Aløller: Træer og Buske i danske Skove samt
Forstad-Jørgensen: Anlægsgartneri, der omtaler et begrænset Udvalg Træer og Buske
af særlig Interesse for vore Anlæg.

Ikke sjældent ser man Træer plantet under Forhold, hvor det vilde have været

temmeligt ligegyldigt, hvilken Sort der var valgt, da der overhovedet ikke er Mulig¬
heder for sund Udvikling det paagældende Sted, hverken for den ene eller anden
Træart. Det er Tilfældet paa Gader, hvor mere eller mindre utætte Gasror ligger
tæt op ad Rødderne, eller hvor der hverken er Plads til Kronen ind mod Husræk¬
ken eller ud over Kørebanen, medens elektriske Ledninger gør hyppig Tilbageskæ¬
ring af Toppen nødvendig, og det er Tilfældet i Smaahaver, hvor Hensynet til Blom¬
sterplanter eller til Lyset i Stuerne ofte nødvendiggør en Opstamning, der gør Træet
til Karikatur af sig selv.

Hellere slet ingen Træ end et Individ, der paa Forhaand maa lade alt Haab ude,
den Dag det forlader Planteskolen.

Undertiden begynder Mishandlingen allerede paa et tidligere Alderstrin, saa at
Træet møder paa Bestemmelsesstedet med Fejl, der ikke senere lader sig afhjælpe.
Formering af Naaletræsvarieteter ved Sideskud giver ofte skæve og daarligt voksende
Eksemplarer, Podninger paa for svagt voksende Underlag giver en hæslig Stamme-
form. og Frø eller andet Formeringsmateriale af Racer, der ikke passer for vort Klima,
har adskillige Synder paa deres Samvittighed.
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Ogsaa et andet Forhold af Betydning for vore Haver kan der være Grund til at
berøre i denne Forbindelse. Køber man i en Planteskole et ganske ungt Eksemplar
f. Eks. af en Guldregn, en Rødtjørn eller en Malusvarietet, taar man et Eksemplar
der vokser op i sin naturlige Form som et malerisk Træ; men hvis der ikke er Tid
til at vente saa længe, medens der derimod er Midler til at købe et større Eksem¬
plar, er det ikke muligt at faa andet end et „Alletræ" med en ganske lige Stamme,
som oftest af to Meters Fløjde. Saadan et Kunstprodukt faar imidlertid aldrig den
for Arten karakteristiske Opbygning, men bliver alle Dage ved at være et „Alletræ".

I il Sammenplantning med Buske og iøvrigt ogsaa som fritstaaende paa en Plæne er
det ganske uegnet.

Det vilde være meget ønskeligt, om Planteskolerne vilde udvælge karakteristiske
unge Eksemplarer, og henplante dem med passende Afstand til yderligere Vækst
uden al Opstamning og anden „besser machen". Naturen ved dog bedst selv, hvordan et
I ræ skal se ud. Noget lignende gælder Tiltrækning af Alletræer uden gennemgaa-
ende Stamme, noget som dog kun sjældnere praktiseres nu til Dags, selv om man
at og til kan møde det endnu.

l orinden vi gaar ud af Planteskolen, maa den gamle, men evigt unge Klagesang
om mangelfuld for ikke at sige brutal Opgravning af Træerne afsynges. Det er har¬
meligt Gang paa Gang at udvælge smukke Træer til et Anlæg og derefter gense dem
nogle Dage senere med et Par stakkels mishandlede Rodstumper, der lover daarligt
for de første Aars Vækst.

Ikke mindre sørgeligt er det at se den Uforstand, hvormed mangen Anlægsgartner
behandler Plantematerialet. En Omplantning er en gennemgribende Operation, der
altid udsætter Planten for Død og Undergang; derfor gælder det om ikke til Unytte
at udsætte Rødderne for Lys og Luft, for Knusning at Barken eller for Berøring med
gærende Gødning, ligesom det efter Plantningen gælder om at holde dem i fuldkom¬
men Ro ved solid Opbinding af Træet, efter at Jorden og Træet har „sat sig".

Naar den bedst egnede Træart i et sundt, karakteristisk og derfor smukt Eksem¬
plar paa bedste Maade er blevet plantet under gunstige Forhold, er der IOO pCt.
.Mulighed for et lykkeligt Resultat, hvis Træet da faar Lov til at vokse i Fred og
faar den fornødne Hjælp, om et eller andet Uheld skulde støde til.

En Græsklippemaskine, tørt af en mindre betænksom Haand, er en alvorlig Fare for
yngre Træer paa en Plæne. En „Tallerken" bar Jord omkring hvert Træ ophæver
denne Fare, men er samtidig ganske ødelæggende for Plænens Udseende. Der er vist
dertor ingen Vej udenom Kravet til Klipning med Saks allernærmest ved Træerne,
saa længe disses Bark er særlig modtagelig for Kvæstelse ved Paakørsel. Sker der al¬
ligevel en Knusning af et Barkparti paa denne eller anden Maade, maa det ødelagte
Parti renskæres og Saaret smøres over.

Storm og Isslag er en anden Fare, der truer selv det kraftigste Træ; men hvis el¬
lers alt er, som det skal være, sker der ikke større Skade end at den lader sig ud¬
bedre ved fornuftig Behandling.

Det første og vigtigste er Renskæring af alle Saar, det næste Foranstaltninger til
at begrænse Skaden, hvor større Grene eller Stammedele truer med at spalte sig fra.
Forinden vi gaar nærmere ind paa disse Arbejders mest hensigtsmæssige Udførelse,
vil det maaske være paa sin Plads at tænke lidt paa, hvorledes en Træstamme er

bygget, og hvad der betinger Træets Liv og Vækst.
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Træet optager som bekendt Næring baade gennem Roden og Bladene. Fra Jor¬
den optages Vand og uorganiske Forbindelser, der dels findes i denne og dels tilføres
ved Gødning, og i de grønne Blade foregaar under Lysets Paavirkning en Spaltning
af Luftens Kulsyre i Ilt og Kulstof, livilket sidste i f orbindelse med Vand danner Kul-
byd rater soin Stivelse og Sukker. Stammens Funktion er da den at føre Safterne fra
Roden til Kronens Blade og tilbage til Stamme og Rødder. Hosstaaende Snit af en
Stamme viser Barken yderst (a), indenfor denne det saakaldte Kambium (b), derefter
Splinten (c) og inderst inde Kærneveddet (d). De koncentriske Ringe kaldes Aar-
ringene, fordi hver Ring er dannet i en Vækstperiode. Den indre Part af hver Aar-
ring (Foraarsveddet) er løsere, og det ydre (Høstveddet) er tættere og mere fast. De
radiære Straaler, der dels gaar ubrudt fra Centrum til Barken, dels kun en mindre
Strækning, er Marvstraalerne. .Medens den ydre Bark og Kærneveddet er saa godt
som uden Indflydelse paa Stofskiftet, foregaar Saftstrømningerne for den opadgaaende
Del i det yderste og altsaa yngste Ved, medens den modgaaende Bevægelse særlig
er knyttet til Kambiallaget og den indre Bark, der kaldes Bast, og fra dette Dannel-
.sesvæv udgaar hele Stammens Vækst, idet der gennem Vækstperioden foregaar en
livlig Celledeling i Kambium, der indadtil frembringer Ved og udadtil forøger Bast¬
lagets og Barkens Tykkelse.

Medens mere eller mindre alle Væv i den dyriske Organisme er i Stand til at
læges efter voldeligt Indgreb, er denne Evne hos Træet begrænset til Dannelsesvævet
mellem \ ed og Bark. enten det saa drejer sig om Grene, Stamme eller Rødder, og
i højere eller ringere Grad eftersom det saarede Sted er i mere eller mindre intim
1 orbindelse med den nedadgaaende Saftbevægelse. Det er med andre Ord Kambial¬
laget, det i alt væsentligt kommer an paa at bevare, og dettes regenererende Evne
er det der skal udnyttes, hvor et Saar skal læges ad naturlig Vej.

Et splintret Saar, som det der fremkommer, hvor en Gren brydes af i Storm, læges
selvfølgelig meget vanskeligt, fordi der altid vil være Partier, hvor Saftstrømmen ikke
naar ud. Den saarede Gren maa derfor afskæres med en Snitflade, hvis Rande be¬
røres af Saftstrømmen, hvad jo er ensbetydende med at skære tilbage til Stammen
eller til en kraftig Sidegren.
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c. Dette er en forkastelig Maade at afskære en Gren paa. For det første er Snittet ikke lagt langt
nok inde ved Stammen, og for det andet vil et enkelt Snit fra oven nedad medføre, at den faldende
Gren tlaar en Strimmel Bark af Stammen. — d. Dette er den rigtige Fremgangsniaade: Førstat skære
Grenen tilbage til et kort Stykke fra Stammen ved et Snit (a) fra neden og et andet fra oven (b.). —
e. Naar Grenen er faldet, afskæres Stubben med et tredje Snit helt inde ved Stammen fra c. til d. -

f. Disse lodrette Snit gennem et Stammestykke henholdsvis straks efter en Sidegrens Afskæring, et
Aar senere, fire Aar og syv Aar senere, viser Rallusdannelsens gradvise Lukning af Saaret. — g. En

lodret Stamme, afskaaret paa rigtig Maade umiddelbart over en Sidegren og med et skraat Snit.

Af den øverste Række Billeder viser det første, hvorledes dette ikke skal gøres,
og de to andre, hvorledes man ved tre Snit opnaar en Saarflade, der har de bedste
Betingelser for at læges hurtigt og uden at efterlade et videre synligt Ar.

Naar Saaret læges, beror det paa, at Dannelsesvævet ved Saarranden meget hur¬
tigt giver sig til at vokse ud med en saakaldt kallusdannelse, der Aar efter Aar for¬
øges, indtil Randene mødes paa Midten (se f.).

For at undgaa Indtrængen afVand, Svampesporer og Insekterer det nødvendigt,
saa snart Snitfladen er tørret op, at overstryge denne med syrefri Kultjære, flydende
Asfalt, Podevoks eller andet lignende, og hvor det drejer sig om større Saar, der
først sent eller maaske aldrig vokser helt over, maa Overstrygningen gentages saa
ofte det er nødvendigt.

Hvor det drejer sig om en Nedstævning af en lodretstillet Stamme, vil det altid
være rigtigst at afskære Stammen lige over en sund Sidegren og som oftest ikke vand¬
ret men skraat, ikke alene af Hensyn til Vandafløbet, men lige saa meget, for at
ingen Del af Saarranden skal komme til at mangle Kontakt med Saftløbet fra Gre-
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h. og i. „Lomme" over og under et Snitsaar og hvorledes den deraf opstaaede Ulempe afhjælpes ved
Brug af Huljernet. — /. Den farlige Lomme, der danner sig ved en Plomberings Underkant, vist i Snit

og forfra set, og hvorledes Barken maa skæres bort for at aflede Vandet.

nen til Stammen. Hvis et eller flere Adventivskud bryder frem ved den nedre Kant,
vil dette fremme Kallusdannelsen.

Hvor Tværsnittet af en Gren ved dens Basis har Hjærteform, fremkommer un¬
dertiden en saakaldt Lomme, og her maa man hjælpe efter med Huljernet, da Salt¬
løbet til Skade for Kallusdannelsen, ikke kan ventes at komme ud i den fremsprin¬
gende Kant.

Huljernet maa i det hele taget ofte tages til Hjælp for at give en Saarflade en
saadan Form, at Kallusdannelsen kan ske ensartet og hurtigst muligt. Det vanskelig¬
ste Punkt ved Saaret efter en Grenafskæring er dog i Almindelighed helt forneden, hvor
Barkens Ldtorring i Forbindelse med frembrydende Kallus ofte danner en lille Lomme,
hvori \ andet kan blive staaende og indlede en Forraadnelse af Veddet. Naar Saa¬
ret overstryges anden Gang efter et eller to Aars Forløb, bør Opmærksomheden ret¬
tes mod dette Punkt, og hvor det gøres nødigt, maa der skaffes Afløb ved et Snit
med Huljernet. Det samme er Tilfældet forneden under en Plombering, hvor ^ an¬
det ligeledes er tilbøjelig til at blive staaende.

Et al vorligere Attentat mod Træets Skønhed og Liv end Tabet af en større Gren
er det, hvor Stormen foraarsager en Spaltning af en tveget Stamme.

En saadan Tvege er altid et svagt Punkt i et Træs Konstruktion og forer før eller
senere til en Spaltning. Det er derfor vigtigt at have sin Opmærksomhed henvendt
paa disse Tveger, hvor de findes hos ældre Træer, man sætter Pris paa, og som der¬
for nødig maa falde, før det er strængt nødvendigt. Er Spaltningen først indledet saa
\ andet kan begynde at trænge ind, hver Gang Blæsten tvinger Kronedelene fra hin¬
anden, varer det ikke mange Aar, før det vaade Ved gaar i Forraadnelse, og man
staar overfor en besværlig og kostbar Plombering, der skal udføres meget samvittig¬
hedsfuldt for at føre til et varigt Resultat, eller det andet Alternativ at rydde Træet,
før det foraarsager Ulykker ved Omstyrtning i et ubelejligt Øjeblik.

Forebvggelsesmaaden er meget ligetil, idet man forhindrer de to Kronedele fra at
svinge for langt ud ved at spænde Stammerne sammen med Kæder.

Billedet foran denne Artikel viser et paa denne Alaade afstivet Elmetræ.
En Sammenspænding foretages bedst med Kæder. Undertiden ses ogsaa anvendt

Jernstænger, der imidlertid har den Fejl i unødvendig Grad at fastholde Stammede¬
lene i en bestemt Stilling. Noget saadant er kun tilraadeligt, hvor I vegen allerede
har taget Skade og derfor maa holdes i fuldkommen Ro indtil Spalten er vokset
sammen, eller indtil Kallusdannelsen har lukket Saaret over en foretaget Plombering.
Der anvendes helst galvaniserede langleddede Ringkæder (Ankerkæder). De samles
ved Samleled i saa store Længder, at de er helt udspændt, naar Kronen er i Ro.



K. En tveget Træstamme, hvor de to Stammedele er holdt sammen med en Kæde, fæstet til gennem-
stukne Bolte. -1. Lodret Snit af et Stammestykke med gennemstukket Øjebolt; w. er V ed, b. bark og
a. Bolten. Det ses, hvorledes Underlagspladen er lagt ned i en udstemmet Fordybning. - m. Tvær¬
snit af Træstamme, der viser, hvorledes Bolten skal placeres i Forhold til Kædernes Træk. Hvor der
som her er to Kæder (angivet ved de punkterede Linier), gennepiføres Bolten som en Fortsættelse
at Halveringslinien for den Vinkel, Kæderne danner. - o. Diagram af Saftstrøinningen omkring et

sundt Saar.

Befæstelsen til Stanimedelene sker ved galvaniserede Øjebolte, der føres gennem et
tætsluttende Borehul i Stammen, saa vidt muligt i Trækkets Retning. I den ene Ende
er Bolten forsynet med et Øje til Befæstelse af Kæden eller Kæderne og i den an¬
den Ende med Gevind, Møtrik og Underlagsplade som vist i ovenstaaende Tegninger.

For lettere at faa Bolthovedet overvokset ved Kallus er det gavnligt at stemme
bort af Barken over og under Underlagspladen soin vist ved n., hvad let forklares
ved den Maade, hvorpaa Saftstrømningen foregaar (se o.).

Det er dog ikke altid nødvendigt at fæste Kæder eller Barduner ved Bolte. Hvor
det drejer sig om tyhbarkede Stammer, der ikke længere er i særlig kraftig Vækst,
er det tilstrækkeligt at lægge en Løkke af Bardunen om Stammen, dog altid paa et
Underlag, der er i Stand til at fordele Trykket, saa Bardunen ikke skærer sig ind,
og hvor det drejer sig om svære Stammer, er dette selvfølgelig en betydelig lettere
og billigere Fremgangsmaade. (Fortsættes).
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O P B I N D I N G
l iden er inde til at begynde Opbindingen af Stauderne. Man bør buske, at en

daarlig Opbinding kan ødelægge den smukkeste Staude, og man bør derfor ogsaa
huske, at kun de Stauder, der ikke kan staa paa egne Ben, skal opbindes. Den smuk¬
keste og hurtigste Maade at opbinde Stauder paa, er at støtte disse med alminde¬
ligt kraftige Risgrene. Stauderne vokser i Løbet af kort Tid paa en smuk naturlig
Maade gennem Risene, og man mærker overhovedet ikke, at Planterne støttes. Hvis
man kunde faa Isenkræmmerne til at forhandle Bundter med Ris til Staudeopbinding,
kunde man foruden at spare lid ogsaa spare baade Tonkinstokke og Bast og dog
taa en langt bedre og inere ubemærket Støtte til Stauderne. Anka Rasmussen.

BOGANMELDELSER
Alfred M. Danvig: Plantedrivning.

Da Gartneriet i Danmark stadig gennem Forsøg og Erfaringer gaar fremad, bliver Faglitteraturen
ret hurtig forældet; det er derfor kun godt, at denne fjerde Udgave af „Plantedrivning" kommer
ca. 1 Aar før de foregaaende Udgaver plejede at komme. Bogen er fuldt ud tidssvarende, ikke alene
ved at bringe det nyeste vedrørende Plantedrivning m. v., men ogsaa ved en mere overskuelig sam¬
mentrængt Form end tidligere, et afgjort Gode, naar man erindrer, at den er en af de vigtigste Lære¬
bøger ved Aim. dansk Gartnerforenings Aftenundervisning. Eig. Kiær.

Johannes Tholle: Foraarets Blomster.
Denne lille Bog af Havearkitekt Johannes Tholle er den første af tre Bøger, der tilsammen skulde

omhandle Aarstidernes Blomster.
Enhver Haveamatør vil utvivlsomt faa Glæde og Nytte af Bogens poetiske og praktiske Plante¬

beskrivelser; men mon ikke lidt Oversigt til sidst vilde have været godt, den alfabetiske Indholds¬
fortegnelse giver dog ikke alt.

Fagfolk vil maaske komme med nogle Indvendinger af og til; bl. a. staar nævnt under Slægten
Primula baade P. pulverulenta, P. japonica m. fl., der dog nærmest er sommerblomstrende, og Ar¬
terne, der omtales, havde været mere overskuelige, hvis de havde staaet i alfabetisk Orden.

Eig. Kiær.

Haandbog for Bygningsindustrien 1Q32.
Rcdaktor: Henry Frænkel. 1 Kommission hos Nyt Nordisk Forlag. 552 Sider. Pris 10 kr.

Den nye Aargang af .Haandbog for Bygningsindustrien" er vrimlende fuld af nyttige Oplysnin¬
ger om alt vedrørende Bygningsindustri, og velordnet som den er, er den gjort tilgængelig paa en
meget nem og praktisk Maade. Bogen er naturligvis i særlig Grad for alle, der har direkte Tilknytning til
Bygningsfaget, men ogsaa for mange andre indeholder den saa gode og værdifulde Oplysninger, at
man skulde mene, at den for flere og flere vil blive en uundværlig Haandbog. Anka Rasmussen.

Søhesten.
„Søhesten" er Navnet paa et smukt nyt Medlemsblad, der udkommer maanedligt og som udgi¬

ves af Dansk Akvarie-Selskab, som blev stiftet i Januar 1Q32. Selskabet har Direktør Axel W. Jensen
til Formand, Stats- og Fiskeriminister Th. Stauning til Præsident og Hans Kongelige Højhed kron¬
prins Frederik til Ærespræsident. Bladets Redaktor er Skolechef Axel Degenkolv. Medlemskontin¬
gentet er 6 Kr. aarligt.
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STADSGARTNER V. FABRICIUS HANSEN, R.
Den I. Juli 1932 kan Stadsgartneren i København, Hr. V. Fabricius Hansen, fejre

25-Aarsdagen for sin Ansættelse som Leder af Hovedstadens Park- og Havevæsen.
Varetagelsen af dette Embede er selvsagt af den allerstørste Betydning for Have¬

kunstens Fremme og Anlægsgartneriets hele Stilling her hjemme, og naar „Have¬
kunst" benytter Lejligheden til paa Fagets Vegne at bringe Stadsgartneren en Lyk¬
ønskning, er man i den heldige Stilling at kunne forbinde Lykønskningen med en
hjertelig Tak for de 25 Aars Arbejde i Havekunstens Tjeneste.

Da den unge Landskabsgartner og Havebrugskandidat Fabricius Hansen for 25
Aar siden blev ansat som Afdelingsgartner i København var det en Ting som alle
forstod og maatte billige. Ikke alene havde han i en halv Snes Aar været Assistent
hos sin Farbroder Høegh Hansen der den Gang ledede Byens Anlæg, men hans
personlige Egenskaber i Forbindelse med hans Uddannelse bl. a. ved Læreanstalten
i Potsdam var saa direkte indstillet paa Overtagelse af Embedet at hans Ansættelse
saa at sige faldt ganske af sig selv; og nu efter 25 Aars Forløb vil det næppe være
muligt at finde en Fagmand der ikke føler sig overbevist om at Valget den Gang
taldt paa den Rette. E. Erstad-Jørgensen.

Efterskrift. Det ser jo lidt besynderligt ud at præsentere Billedet af vor jubilerende
Stadsgartner i Frimærkestørrelse, men jeg har, trods mange Kneb og megen Møje og
Besvær, tilsidst faaet udleveret Clicheen til ovenstaaende Billede, som unægtelig ikke
er i Jubilæumsformat. Red.

* *

*
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A. Staaltraadstove anbragt uden om Stammer og Grene, saaledes at de ikke skærer
ind i Barken eller virker hæmmende for Tykkelsesvæksten.

TRÆHYGIEJNE
E. Erstad-Jørgensen.

(Fortsat).
Et Stykke af et gammelt Bildæk, eventuelt forstærket metl en Strimmel Zinkblik,

eller et Stykke af en kasseret Læderdrivrem egner sig for dette Formaal. Underla¬
get fæstes til Stammen med et Par Som. Ved særlig store Træer kan Paasætning af
5-6 Stykker Egetræ være endnu bedre. Disse fæstes, hver med to lange galvanise¬
rede Som gennem borede Huller i Træstykkerne, saaledes at disse kan skydes udad
og derved ikke kommer til at bindre Stammens Tykkelsesvækst. Hosstaaende Teg¬
ninger illustrerer disse Metoder.

Hvor det drejer sig om mindre svære Grene sidder en kraftig Holtskrue (helst
galvaniseret) i Almindelighed tilstrækkelig fast og har den Fordel kun at gaa igen¬
nem Kambiallaget paa et enkelt Sted i Stedet for som Bolten, der gaar igennem to
Lag Dannelsesvæv.

At fæste Kæder eller Barduner til Jernringe lagt uden om Stammen kan der ikke
advares stærkt nok imod. Selv om der fores under med Træstykker, Kork, Halm el¬
ler et hvilket som helst Materiale vil Ringen før eller senere virke hæmmende paa
Saftløbet og foraarsage en Misdannelse af Stammen, der som oftest ender med at
brække over paa dette Sted.

\ ed Sammenbinding af mindre Grene som f. Eks. paa et Frugttræ der har ondt
ved at bære Frugtens Vægt er et almindeligt Staaltraadstov snoet af galvaniseret
Staaltraad tilstrækkelig stærkt, og hosstaaende Billede viser fire Maader hvorpaa
Snoren kan fæstes til Grenen.

Hvor det drejer sig om at løfte en Gren der er bøjet for langt ned eller af anden
Grund at tvinge to Grene nærmere sammen, er det nødvendigt paa en eller anden
Maade at bringe Grenen i den ønskede Stilling før Kæden, Staaltraadstovet eller
Jernstangen paasættes. Dette kan gøres ved Hjælp af en Talje (to Blokke og et Tov)
eller hvor det kun drejer sig om en mindre Bevægelse ved Hjælp af en Bardunstram¬
mer som de to hosstaaende Billeder anskueliggør.

Celleforøgelsen og derved altsaa Tilvæksten er til en vis Grad afhængig af det
Tryk under hvilket Kambiet befinder sig. Jo mindre Modstanden er des kraftigere
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B. Snit gennem Grene, der viser fire Maader hvorpaa Staaltraad kan fæstes. - C. viser Bardunstrammer
og „come along" anbragt for at stramme et Staaltraadstov før det splejses til Skruen i Træstammen,
samt den Maade hvorpaa et Staaltraadstov splejses til en Øjeskrue. D. viser hvorledes Øjebolte og
Bardunstrammer bruges til at trække to Stammedele mod hinanden hvor dette fordrer stor Kraft.

loregaar Celledelingen, aller kraftigst derfor ved en frisk Saarrand livor Barkens Tryk
helt er ophævet. Men efterhaanden som Kallusdannelsen skrider frem udvikles der
yderst et næsten normalt Barklag med en Forøgelse af Trykket til Følge og en tilsva¬
rende Flæmning af den raske Vækst.

Da Formaalet altid vil være snarest muligt at faa Saarene overvokset, anbefales
det hvert Aar i Maj Maaned at gennemskære Kallusdannelsens Barklag med en skarp
Kniv som antydet med punkterede Linier paa Tegning E.

En lignende Operation kan undertiden være gavnlig hvor et yngre Træ har staaet
i Stampe efter en Omplantning
eller paa Grund af for ringe Næ¬
rings- eller Vandtilførsel. Selv ef¬
ter at Vækstbetingelserne i alle
andre Henseender er blevet for¬
bedret, kniber det undertiden for
Træetat komme rigtig igang igen,
hvilket i mange Tilfælde viser sig
at være en Følge af et for stramt
siddende Barklag paa Stamme og

tykkere Grene. NaarTrykket let¬
tes ved med en skarp Kniv at &•

67



gennemskære Barken 2-3 Steder paa langs acl Stammen og eventuelt ogsaa Grenene,
vil en livlig Vækst meget ofte blive tølgen ikke alene for selve Stammen men for
Træet i det hele, og Arret efter de tilføjede Snit forsvinder i Løbet af et Par Aar.

Ved Paakørsel eller andet Uheld sker det at en Træstamme faar afrevet et større
eller mindre Barkstykke eller at dette i det mindste løsnes ved den ene Side, et
Tilfælde der kan faa ret alvorlige Følger idet Dannelsesvævet nedenfor Saaret mi¬
ster sit Safttilløb og visner hen, hvilket igen vil medføre en Forraadnelse baade af
Bark og Ved. Hvis Uheldet straks bemærkes er det en forholdsvis let Sag at sætte
Barken paa Plads igen og give Stammen en Bandage der holder den fast indtil der
i Løbet af kort Tid er sket en Sammenvoksning hvis Dannelsesvævet da ikke for¬
inden var blevet for stærkt udtørret. Ved Siden af Barksaar der foraarsages ved di¬
rekte Vold, Paakørsel o. 1. sker der undertiden Skade paa Træernes Bark ved pludselig
Fritstillen af Træstammer der tidligere stod i Skygge, et Forhold Opmærksomheden
maa være henledt paa hvor en tæt Plantning ønskes ændret til fritstaaende Træer.

Ved større Parkanlæg er det jo en almindelig Fremgangsmaade at anlægge for¬
holdsvis brede Træplantninger med det Formaal senere at udtynde disse for til sidst
kun at bevare enkelte fritstaaende Lksemplarer paa græsklædt Bund. Der er næppe
Tvivl om at man jo paa denne Maade skaffer sig de smukkeste og mest karakteri¬
stiske Træindivider og tillige langt hurtigere kommer til et godt Resultat end ved
straks at plante Træerne frit paa Plænen, men det forudsætter en hyppig gentaget
Udtynding hvor Hensynet til de blivende Eksemplarers harmoniske Vækst stadig
haves for Øje. At lade det hele passe sig selv gennem 30-40 Aar for saa paa en¬
gang at stille en Del af Træerne frit hvad ikke sjældent ses praktiseret giver ikke
alene mindre vel udformede Træer men er som ovenfor nævnt farligt fordi det ofte
paadrager Træerne ,,Barkslag".

Et Træs Organer udformes som bekendt yderst forskelligt og i Overensstemmelse
med Forholdene. Blade i Skygge er større og med tyndere Overhud end andre af
samme Art der har deres Plads i Solen, og paa lignende .Maade udvikler Barken paa
en Stamme i Skygge sig anderledes end Barken paa et fritvoksende Træ. Udsættes
nu denne tyndere og sartere Bark uden Overgang for Foraarets Sol og Vind, med¬
fører det en Udtørring af Dannelsesvævet, Barken skrumper ind, revner og løsner
sig, og naar den fjernes viser det sig at Kambiallaget allerede er i fuld Gang med
at vokse frem langs Randen af det ødelagte Parti. Der er saa intet andet at gøre,
end snarest muligt at fjerne al den døde Bark, bortskære Flige af frisk Bark der gaar
ind over Saaret, for derved at give Saarranden en Form der sandsynliggør en jævn
Kallusdannelse hele Saaret rundt og derefter holde det Blottede vel beskyttet mod
Vejret indtil en Overvoksning har fundet Sted. De forskellige Træarter er ikke alle
lige ømfindtlige i denne Henseende. Det er navnlig Træer med glat og forholdsvis
tynd Bark der tager Skade medens den korkagtige Bark er mindre følsom.

Da Kystbanen i sin Tid blev fort igennem Jægersborg Dyrehave og Jægersborg
Hegn var der rig Lejlighed til at studere Spørgsmaalet. Saa godt som alle de Bøge
og Ahorn der kom til at staa yderst i Lyset fik „Barkslag", mange blev hugget i
de første Aar derefter medens Eg og Naur stod det igennem.

Alle de i det Foregaaende omtalte Skader gjaldt Træernes overjordiske Del. Og¬
saa Rødderne er udsat for Kalamiteter af forskellig Art. Gasforgiftning er en hyppig
forekommende Aarsag til Gadetræers Død eller hensygnende 1 ilværelse. Istandsæt-
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ning af de utætte Gasrør og bedst mulig Udluftning af Jorden for den allerede op¬
tagne Gasmængde er vistnok de eneste Midler, men det klogeste er at renoncere paa
Træer i Gader hvor Gasledninger der før eller senere bliver utætte er anbragt nær¬
ved Plantestederne.—Dobbeltledninger med Aftræk til Jordoverfladen er dog med godt
Resultat anvendt hist og her.

En Ændring af Grundvandstanden er ligeledes et Forhold, der kan faa skæbne¬
svangre Følger for Trævæksten, navnlig er en betydelig Stigning af Grundvandet
ødelæggende for Rødder der er dannet under andre Forhold, og det maa altid til-
raades at udstrække nødvendige Ændringer af denne Art til Foretagelse i Løbet af
en Aarrække. Det er ganske særligt stillestaaende Jordfugtighed der virker skade¬
lig, medens gennemstrømmende Vand der medfører Ilt er langt mindre til Fortræd.

Mod for stærk Udtørring af Jorden er der neppe andet Middel end Vand, et
Middel der til Gengæld er probat.

Træers Evne til at vokse paa vandfyldt Bund er noget forskellig. Asken med sine øver¬
lig liggende Rødder der kan bugte sig som Slanger over Jorden er særlig egnet hvor
Grundvandet staar højt, Hestekastanien taaler saavel høj Grundvandstand som asfalt¬
dækket Jordoverflade med den deraf følgende meget begrænsede Lufttilførsel til Jorden,
Pterocaria, Liriodendron, flere Pile- og Poppelarter, El, Avnbøg og Rødeg er ligele¬
des Træer, der ikke skades eller endogsaa befinder sig særlig godt paa fugtig Bund.

Hvor Terrænoverfladen af en eller anden Grund underkastes Ændringer gaar
det ofte ud over Træerne der ikke hurtigt nok kan tillempe sig efter de forandrede
Forhold. At en Terrænsænkning, hvorved et tykkere eller tyndere Muldlag med Træ¬
rødder fjernes, ikke kan foregaa uden smertelige Følger for Trævæksten siger sig
selv, og hvor det drejer sig om et betydeligere Jordlag er der neppe nogen Redning
for Træerne, med mindre de enten kan faa Lov til at beholde et nogenlunde stort
Areal i den gamle Højde omkring Stammen, eller der ligefrem foretages en Sænk¬
ning af Træet ved Bortgravning af Jord under en nogenlunde stor Jordklump. Et
meget almindeligt Jordarbejde i vore Dage, hvor Biltrafiken stiller nye Krav til Lan¬
devejene, er Opfyldning af Landevejsgrøfterne til Fordel for Cycle- og Gangstier men
til Skade for Træerne der saa at sige faar Døren til Spisekammeret slaaet i lige for
Næsen. Et Træ der i Aarevis har indrettet sig paa at leve med den faste Vejbane
til den ene Side og en aaben Grøft med lidt rindende Vand i Bunden til den an¬

den Side, har selvfølgelig sine fleste og mest virksomme Rodder i Grøften. Naar
nu denne rørlægges og kastes til ofte endda med fedt Ler udelukkes Luften fuld¬
stændig fra Jord og Rødder, det nødvendige Bakterieliv dræbes og Rødderne for¬
giftes og dør. At det paagældende Arbejde derfor saa ofte medfører Vejtræernes
Ødelæggelse kan næppe undre nogen der ikke netop er Vejingeniør.

En Overskæring af Rødderne en Meter eller to fra Stammen og Tilførsel af let
Jord til de første Par Aars Rodvækst vilde i mange Tilfælde føre Træerne gennem den
kritiske Periode og bevare dem for en lang Fremtid.

Hvor Terrænet af en eller anden Grund hæves, gaar dette i ni af ti Tilfælde ud
over de Træer som man mener at kunne bevare ved blot at undlade at hugge dem.
Det gælder her som ved en Fyldning af en Vejgrøft at Rødderne forgiftesved Luf¬
tens Udelukkelse og Træet dør, maaske ikke det første men saa det andet eller et
af de nærmest følgende Aar alt efter Træarten, efter Paafvldningens Tykkelse og
navnlig efter Paafyldningens Art. Et mindre Lag Ler virker ligesaa ødelæggende som
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et mange Gange tykkere Lag Grus eller Sand. Tildels afhænger Opfyldningens Far¬
lighed ogsaa at Fugtighedsforholdene, idet den vaade Jord i endnu højere Grad end
den tørre udelukker al Lultbevægelse i Jorden.

Hvor en Hævning i Terrænet er uundgaaelig, maa derfor træffes Foranstaltninger
der forebygger ovennævnte Farer for de Træer som skal blive staaende, og da de
uheldige Følger af Luftens Udelukkelse i særlig Grad berører Sugerødderne, maa
disse Foranstaltninger udstrækkes til et betydeligt Areal, idet Rodsystemet som be¬
kendt er fordelt over et Areal der er væsenligt større end det Træets Krone over¬
dækker. Fremgangsmaaden maa da være denne:

Et eventuelt Græstørvelag eller andet Plantedække fjernes, Arealet graves og der
paaføres et c. 15 cm tykt Lag Singels, Murstensskærver eller lignende der indimod
Træstammen bliver tykkere, stigende kegleformet op omkring denne til Terrænets
fremtidige Højde, hvor Keglestubbens Overflade bliver saa meget større end Stam¬
mens Tværsnit at der bliver et Stenbælte af 30 cm. Bredde omkring Stammen i Jord¬
linien. Et Par .Meter inden for Stenbelægningens Yderrand opstilles 3-6 betonstøbte
Kloakrør (om nødvendigt 2-3 oven over hinanden) med Muffen i Højde med det frem¬
tidige Terræn og den anden Ende mod Stenlaget. Rørene støttes i den lodrette Stil¬
ling ved kegleformet Opfyldning med Singels til c. 30 cm. under den underste -Muffe.
Hvis det drejer sig om et fugtigt Terræn afdrænes Stenlaget til den Side hvor der
kan skaftes Afledning. Naar disse Arbejder er omhyggeligt ildført kan den øvrige
Opfyldning foretages, og Træet vil kunne leve videre som hidtil.

Alle de i det foregaaende omtalte Foranstaltninger gik ud paa at forebygge al¬
vorlig Skade paa Træer, og hvis de givne Raad blev fulgt, vilde det efterfølgende
aldrig faa aktuel Interesse. Men Verden er ikke saa god som den burde være, og
der er al god Grund til at regne med at mangt et værdifuldt Træ ogsaa i Fremti¬
den vil blive overladt til sig selv, indtil det en Dag viser sig at der gennem et aabent
Saar hvor en Gren er brækket af eller gennem en Spalte i en Tvege der ikke tid¬
ligere er blevet bemærket er trængt Vand ind med det Resultat, at en Stammedel
hvis Indre er formuldet truer med at bryde sammen.

Der er saa ingen Vej uden om en Plombering. Det er en almindelig Opfattelse,
at dette Begreb som saa meget andet nyt stammer fra LI S. A. og rigtigt er det, at
amerikanske Fagmænd har været og endnu er førende paa dette Omraade.

Der foreligger dog ikke nogen stor amerikansk Literatur om Emnet ud over de
forskellige Trædoktorers Reklametryksager der ikke just glimrer ved deres Objekti¬
vitet og de trykte Patentbeskrivelser der forklarer de patenterede Metoder. J. F.
Collins: Tree Surgery IQ26 (Farmers Bulletin Nr. II78) og Elbert Peets: Practical
Tree Repair IQ25 er begge udgivet i U. S. A. medens A. D. Mebster: Tree Wounds
and Diseases, Their Prevention and Tratment er udgivet i London IQl6. De to først
nævnte Publikationer fra hvilke de fleste Billeder til denne Artikel er taget er klare
og saglige Redegørelser til hvilke enhver der ønsker at sætte sig nærmere ind i Sa¬
gen kan henvises.

At „Træ-Kirurgien" skulde være en særlig amerikansk Opfindelse er imidlertid
ganske forkert. Allerede i 1824 offentliggjorde Skotten Robert Monteath i „Foresters
Guide" en Afhandling der paa det nærmeste meddeler ligesaa meget om Saarbe-
handling som man véd den Dag i Dag. Da Arbejdet den Gang hovedsagelig udfør¬
tes af skovbrugsmæssige Hensyn var Opmærksomheden navnlig rettet mod smaa Hul-
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ler der endnu ikke havde gjort nævneværdig Skade, og der anvendtes kun saadanne
Materialer der ikke senere vilde ødelægge Saven. Fint Sand der senere let kunde
fjernes og Plombering med Træ var det almindelige. Da Plomberingen for 30-40
Aar siden optoges i U. S. A. skete det navnlig til Fordel for Gade- og Vejtræer og
for gamle Træer som ved Anlæg af nye Villakvarterer var kommet ind i Flaverne.
Opmærksomheden var der ligesom senere her hjemme særlig rettet mod de store
Saar. Gamle næsten faldefærdige Træer blev udhulet og fyldt med Sten og Grus
og hvad der ellers var for Haanden, men lidt efter lidt blev Beton det foretrukne
Materiale. Aarene har imidlertid alsløret adskillige F lemper ogsaa ved Betonfyldning,
og dette Materiale er derfor for en stor Del blevet erstattet af andre Materialer og
andre Fremgangsmaader.

Som tidligere fremhævet er Træets Sundhed næst efter almindelige Vækstbetin¬
gelser afhængigt af et intakt Barklag, der forhindrer Indtrængen af Vand, Svampe¬
sporer og Insekter, eller at der naar dette Panser brydes hurtigst muligt serges for
en kunstig Tillukning af Saaret samt at det anvendte Tætningsmateriale enten ved¬
ligeholdes gennem Aarene eller bedre endnu afløses af en Overvoksning ved Kal-
lusdannelse. Ved mindre Saar som de der fremkommer ved Afskæring af Grene un¬
der y~S cm. i Tværsnit er en omhyggelig Overstrygning med god Kultjære eller Bly-
hvidt Oliefarve tilstrækkelig tæt og varig hvis der ellers sørges for en hurtig Over¬
voksning af Saaret, men hvor det drejer sig 0111 større Blottelser al \ ed eller kær-
netræ, Saar som ikke kan ventes overvokset i en lang Aarrække eller som maaske
aldrig vil kunne lukke sig helt, strækker disse gammelkendte Tætningsmidler ikke til.

I Amerika eksperimenteres stadig paa dette Omraatle, uden at man endnu har
fundet et Lniversalmiddel, og det tindes antagelig aldrig, da de forskellige Saar for¬
drer forskellig Behandling. Fnkelte af de hver paa sin \ is anvendelige Stoffer skal
i det følgende omtales med deres gode og deres svage Sider. Blaasten og Svovlkalk
er som bekendt svampedræbende Midler og beskytter et Saar for Svampeangreb saa-
længe Saaret er overtrukket med et tyndt Fag af disse Stoffer i Opløsning af en
Styrkegrad som den man i Almindelighed anvender ved \ intersprøjtning af Frugt¬
træer. For borende Insekter yder de derimod ingen Beskyttelse og hvor \ edet spræk¬
ker aabner der sig Adgang for Svampesporer. Blaasten i Forbindelse med Kalk
(Bordeauxpulver) udrørt i Finoliefernis til en tyk Maling, anbefales fra en af de ame¬

rikanske Forsøgsstationer. \ ed Siden al dens svampedræbende Fgenskaber siges den
at være saa tilpas porøs at den tillader en Del Saft at slippe igennem, men 0111 dens
Holdbarhed haves ikke tilstrækkelig Frfaring.

Karbolineum har som bekendt gode preserverende Egenskaber, men virker dræbende
paa Kambium i saa høj Grad at Kallusdannelse ikke sker ud over en Flade der har
været smurt med denne Vædske, selv 0111 det er sket for et Aar eller to siden.

Schellak i Spritopløsning er et fortrinligt Middel til friske Saar, som f. Eks. til
Brug hvor større Plomberingsarbejder udiøres for at hindre blottet ungt Ved og Dan¬
nelsesvæv i at tørre ud. Det tørrer hurtigt og skader ikke Kambium, men nogen
varig Beskyttelse yder det ikke.

Vandglas er opløselig i Vand og kan derfor paaføres en vaad Saarflade. Er Saarfla-
den meget vædskende, maa Paastrv gningen dog gentages, elter at Saaret er tørret noget
op. \ andglasset trænger ind i Træets Porer og stivner der. Der eksperimenteres sta¬
dig med dette Materiale, men der savnes endnu tilstrækkelig Frfaring 0111 dets\ærdi.
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Parafin anvendes en Del til store Saar, navnlig blandet med Asfalt.
Blyhvidt-OIiefarve dækker godt, skader ikke Kambiet, hvad derimod skal være

Tilfældet med gul Okkerfarve.
Kultjære fremstillet som Biprodukt ved Gasfremstilling af Kul var tidligere saa godt

som eneraadende, det binder dog kun daarligt paa vaade Saar, er tilbøjeligt til at
blære op og maa som ovenfor nævnt ofte fornyes for at virke betryggende,

Podevoks varmt eller koldtflydende er udmærket til friske Saar fordi det ikke ska¬
der Kambiet, men det er ikke tilstrækkeligt holdbart.

Forskellige Bitumenstoffer som f. Eks. det af Firmaet Christiani &: Nielsen forhand¬
lede Igol eller det af Firmaet A. P. Hjortsø forhandlede Acosal ligesom Rønnings Lin-
oliumstjære og Villadsens Tag-pix er langt at foretrække for Kultjære, og er vist i
det hele taget det tætteste og mest holdbare Middel til Dækning af store Saarflader,
men selv disse er ikke evigt varende og maa tilses med to eller tre Aars Mellemrum,
for at man kan være sikker paa fuldkommen Tæthed. En Pasta af et af disse As-
faltstoffer sammenæltet med smaa Trævler af Asbest er meget anvendeligt til Udfyld¬
ning af mindre Huller eller til Spartling af ujævne Saarflader, før det egentlige Tæt¬
ningslag paaføres.

Som en Slags Armering af Tætningsstoffer anvendes ved større Saar undertiden
imprægneret Lærred. Saaret stryges efter at være blevet tørt omhyggeligt med et
Bitumenlag, naar dette begynder at tørre paalægges LærredssU kket der presses tæt
mod Massen, og naar det er fastklæbet afskæres alt hvad der rækker ud over Saar-
randen med en skarp Kniv (f. Eks. et Barberblad) hvorefter det hele overstryges en
Gang eller to indtil Lærredet er helt dækket af den sejge Masse der efterhaanden
stivner uden at revne.

Ved denne Fremgangsmaade undgaas alle Utætheder, selv om Vedet sprækker,
og Saaret kan holdes fuldstændigt tæt naar det passes med cn Overstrygning med
3-4 Aars Mellemrum, men det maa selvfølgelig passes, at Kallusdannelsen frit kan
komme til at vokse ud over Tætningslaget.

Medens der maa tages alle Hensyn til ikke at skade Dannelsesvævet og de yder¬
ste Aarringe af Vedet ved stærk \ arme eller ætsende Stoffer, kan det indre Ved
og navnlig Kærneveddet taale næsten hvad det skal være, lige fra Forkulning med
en Blæselampe til gentagne Overstrygninger med ren Karbolineum.

Af alle de forskellige Saar, der kan blive at behandle, er Barksaar som Begel de
der lettest lader sig hele. Der er allerede omtalt hvorledes den afslaaede Bark igen
kan paasættes og vokse fast hvis Skaden straks tages under Behandling. Er Barken
imidlertid splintret i flere Smaastykker eller delvis knust lader denne Metode sig ikke
praktisere, og Fremgangsmaaden bliver da denne: Det blottede Kambium overstryges
hurtigst muligt med koldtflydende Podevoks, en Vælling af Ler og Kogødning, eller
en Schellak-Opløsning, for at hindre Udtørring. Al løs Bark fjernes, Saarranden ren¬
skæres og de Dele der derved blottes afdækkes som de øvrige.

I Løbet af et Par Uger eller tre vil det vise sig, hvor stor eller lille en Del af
det blottede Ved, der har bevaret saa meget levende Kambium, at det vil kunne
dække sig med ny Bark.

Er det ikke Tilfældet overalt, maa de nøgne Partier dækkes med Podevoks eller
et Bitumenstof indtil de overvokses fra Siderne. (Fortsættes).
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Hovedbygningen og Del af Crennegaarden set fra Klokketaarnet i Portbygningen.
Gangene i Crennegaarden vil blive belagt med gamle Ølandsfliser.

HAVER OG PARKANLÆG VED STATENS
SINDSSYGEHOSPITAL I AUGUSTENBORG

Augustenborg Slot, som nu af Staten er indrettet til Sindssygehospital, skriver sig
fra ca. Aar 1775- Det oprindelige Augustenborg var dog anlagt noget over hundrede
Aar tidligere af Hertug Ernst Giinther, og Byen Augustenborg er formodentlig alle¬
rede paa dette Tidspunkt vokset op omkring Slottet i nær Tilknytning til dette.

Naar et Bygværk i den Grad som her skifter brugsmæssig Karakter, sker der selv¬
følgelig væsentlige Forskydninger, saavel med Hensyn til indre som ydre Forhold.
Der kræves nye Bygninger og I ilbygninger, som skal svare til de for et moderne
Sindssygehospital særlige Krav. Bygninger, der før havde en ganske anden Opgave,
f. Eks. Stalde og andre „Udhuse", skal nu dannes til Menneskeboliger, og selve Slot¬
tet, som i sin mægtige Udstrækning var bestemt for en enkelt Familie, skal nu huse
flere Hundrede Mennesker, hvis Tilværelse ligger i et helt andet Plan.

Naar alligevel Udslaget af alt dette ikke er blevet mere føleligt, skyldes det den
Nænsomhed og Omhu for at bevare bestaaende Værdier, hvormed der er gaaet frem,
saavel fra Bygherrens, der repræsenteredes ved Direktøren for Statens Sindssygehospi¬
taler, Hr. Brøchner-Mortensen, som fra de ledende Arkitekters og Ingeniørers Side.

Bygningssagen var fordelt paa saa solide Kræfter som kgl. Bygningsinspektør, Ar¬
kitekt K. A\ arming, København, for samtlige nye Bygninger og kgl. Bygningsinspek¬
tor, Arkitekt Lehn-Petersen, Odense, for de gamle Bygninger, medens alle Ingeniør¬
arbejder varetoges af Ingeniør Jørgen Koch, København.

Der kan være afvigende Meninger om Betimeligheden af saadanne Pragtbygnin-
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Grønnegaard og Portbygning set fra Hovedbygningens Gaardsplads. Den ejendommelige Formation,
der ses i Billedets højre Side bag l'ortbygningen, er en Brandmur, tilhørende et Børnesanatorium.
Et udpræget Bevis for, hvad hensynsløs Grundejerinteresse er istand til overfor et monumentalt Bygværk.

gers Anvendelse til noget saa specielt som Sindssygehospital, men som jævnt tæn¬
kende .Menneske kan man dog ikke andet end glæde sig over, at disse monumentale
Ting, saavel Bygninger som Park, bliver bevarede. Iovrigt maa man ganske umid¬
delbart antage, at disse storslaaede og dog saa venlige og hyggelige Forhold maa
være Lægedom for syge Sind.

Park- og Haveforholdene, som det blev min Opgave at klare, har haft de samme
Krav over sig som dem, der stilledes til Bygningerne, nemlig at bevare den oprinde¬
lige Karakter i saa stor l dstrækning som muligt, at ophja*lpe, hvad der paa Grund
at Tidernes Ugunst var gaaet i Forfald, og endelig at gøre det hele anvendelig til
Formaalet. Ind under dette var Opgaven endvidere delt i tre Hovedpunkter, nemlig:
i) Patienthaver for hikkede Afdelinger, 2) Funktionærhaver samt 3) Parkafdelingen
for Personale og fritgaaende Patienter samt besøgende Paarørende.

Angaaende Patienthaverne tor Vagthold stilles der særlige Krav; de skal være let
overskuelige, der skal være rigelig Arbejdsplads, hvilket vil sige relativt store Grus¬
pladser samt Græsplæner til at ligge paa og Blomster i beskedne Former. I den gamle
til Slottet hørende Frugt- og Urtehave er der bygget 4 nye Pavilloner, hvorat 3 til
rolige Vagthold (Mænd) og I (XI) til urolige Kvinder, desuden Plads til Udvidelse
med to Pavilloner. Det er en overmaade hyggelig og lun Beliggenhed, disse Patient¬
bygninger med Haver har; skærmet mod offentlig Vej og Nordvestvinden, som de
er, ved en høj gammel Espaliermur og med sydvendte Haver. De gamle Frugttræer
er i størst mulige Udstrækning bevarede og danner et overmaade fornøjeligt Have¬
billede, men Bevarelsen af disse Træer maa dog foreløbig betragtes som et Ekspe¬
riment, indtil man faar at se, hvorledes Patienterne vil forholde sig til disse. Forøvrigt
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En af de nye Patientbygninger med Have, hvor de gamle Frugttræer er bevarede.

er det forunderligt at se, hvor nænsomme selv meget urolige Patienter er overfor Blom¬
ster og anden Vegetation. Kvinderne synes mærkeligt nok at være de mest haard-
hændede, hvilket — paradoksalt nok — skyldes deres medfødte større Interesse for Blom¬
ster, idet de gerne vil tage paa dem og plukke af dem. Mændene derimod rører saa

godt som aldrig en Blomst. I det hele taget er det rørende at se den Kærlighed, som
selv Mennesker med meget forstyrret Sind omfatter alt vedrørende Haver. Det er

derfor ikke, som de fleste tror, uden Betydning, hvilke Omgivelser der gives disse
Sindslidende; baade det bygningsmæssige og det gartneriske betyder uhyre meget som
Lægedom, ikke mindst maaske det haveinæssige, hvilket især bekræftes paa de af
Sindssygehospitalerne, hvor Arbejdsterapien er fremherskende, og hvor mange Pati¬
enter beskæftiges med Havearbejde.

Af Funktionærhaverne er der kun Grund til at nævne Haven ved Overlægens
Bolig (XV), det saakaldte Palæ. Dette, der oprindeligt var Enkebolig, er et meget
smukt Bygværk. Haven, der før i Tiden var et Led i den store Park, var nu helt
vildt sammenvokset og maatte gennemgaa en radikal Udhugning, før de prægtige
gamle Træer og Forhold atter kunde komme til fuld Virkning, løvrigt har man til¬
stræbt at bevare Samhørigheden med Parken, dog saaledes, at Haven alligevel er en
lukket Enhed.

Grennegaarden. Denne, der tør var Ridebane, er nu omdannet og har, foruden at
virke som en forfriskende Oase i det store Gaardinteriør, den Opgave at være Op¬
holdssted for fritgaaende Patienter og et Sted, hvor disse kan modtage Besøg af Paa¬
rørende. I den Anledning er der etableret en dobbeltrækket Bøgehæk med mange
Bænkepladser, hvor man, naar Hækkene vokser til, kan sidde bortgemt fra Sidebyg¬
ningerne og Passagen langs disse. Flisegangene langs Bygningerne er udført, hvorimod
de paa Planen viste Flisepartier i Midten af Anlæget endnu venter paa at blive etable-
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Gang imellem den 5 Meter brede Stauderabat (endnu ikke tilplantet)
og Bøgehækken langs det gamle Husket i Parkens Nordside. De stærkt lysende Trækroner, som ses

paa Billedet, er dobbeltblomstrende Kirsebær.

ret, men Materialet — gamle Ølantlske Fliser — ligger parat og vil formentlig blive lagt
i det kommende Efteraar. De viste Blomsterrabatter bag Bøgehækkene med Front
mod Sidefløjene er Stauder, medens Firkanterne i Græsplænerne er beplantet med
Roser.

Den parkmæssige Del bestaar af to næsten lige store Afsnit, et forholdsvis aabent
sletteagtigt Parti med Tilknytning til Hovedbygningen og et Skovparti, der forø\rigt
fortsættes i den mod Vest tilgrænsende Skov. Denne Skov, der tidligere betragtedes
som en Del af Parken ved Augustenborg, er dog udskilt fra Hospitalets Omraade,
men tilbage er dog blevet et anseeligt Stykke, der med sine mange prægtige gamle
Træer og rige Skovbundsvegetation er af betydelig Virkning.

Opgaven ved Parken var i iørste Linie at gøre den egnet til Ophold for mange
Mennesker og fremskaffe lange sammenhængende Spadsereveje, som skal kunne be¬
nyttes til Spadseregang paa alle Aarstider, ligesom det selvfølgeligt var ønskeligt at
tilvejebringe en Fladevirkning, der kunde veje op imod Hovedbygningens mægtige
Opstalt.

1 den sydlige Side af Skovpartiet findes et velbevaret Stykke Allé af prægtige gamle
Linde, der oprindeligt har strakt sig helt op til Hovedbygningen, hvilket Lindetræer af
samme Type og Alder op igennem det aabne Parkareal bærer Vidnesbyrd om. Jeg
fandt det naturligt at oprette denne gamle Gang igen, ikke mindst da de store Linde
trods den store Afstand, der ved Gennemhugningen er blevet imellem dem, stadig
danner Allékarakteren. Desuden gav dette en passende Anledning til at danne en

naturlig Adskillelse imellem den Flade, der strækker sig fra Hovedbygningen ned til
Skoven og det mod fjorden stærkt faldende Areal, hvilket man naturligvis ogsaa
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Fra de gamle Terrasser ved Slottets Sydfloje, nu omdannet til græsklædte Liggepladser

Trappeparti paa Skraaningen ved Hovedbygningens Sydfløj..
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1. P. Andersens Plan til Park og Haveanlæg ved Statens Sindssygehospital i Augustenborg.

har været opmærksom paa før vecl det oprindelige Anlæg, der formodentlig har været
i I700-Tallets Aand.

.Mod Nord er Parken begrænset af et gammelt tæt Buskads, der strækker sig fra
Hovedbygningen helt ned til Skoven og afgiver et ypperligt Læ for hele Omraadet.
For yderligere at understrege dette er der nu plantet en dobbeltrækket Bøgehæk
med mange Bænkepladser, hvorfra man i Lunhed og Sol vil kunne nyde Udsigten
ud over Park og Fjord.

Den 5 -Meter brede Stauderabat, der følger paa modsatte Side af Gangen, bliver
tilplantet med halvhøje og lave Stauder, der ikke forhindrer Udsigten fra Bænke¬
pladserne.

Langs Fjorden var der vokset et Bælte af unge Træer op, som næsten helt luk¬
kede for Udsigten til det prægtige Fjordlandskab. Ln delvis Bortrydning at dette Bælte
har aabnet for denne skønne Udsigt, og de gamle Træer er atter blevet eneraadende
i Billedet.

Foruden den omtalte Allé i Skovpartiet fandtes der endnu en, der ligger nøjagtig
parallelt med denne og ligeledes strækker sig helt ned igennem Skoven. Ingen af disse
Alléer ligger vinkelret paa Slottet, hvilket er ret ejendommeligt, da der ikke synes
at være nogen Grund til Afvigelse fra Reglen. At man paa et tidligt Tidspunkt har
været opmærksom paa den manglende Balance for den Allé, der ligger omtrent i
Slottets Midterakse, fremgaar derat, at man for at undgaa at se Skævheden simpelt¬
hen har lukket for Enden af Alléen med en Plantning af Ædelgran, hvoraf fire Kæm¬
per endnu er i Behold.
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Det stærkt skraanende Areal imellem Slottets Sydlløje og Fjorden bar endnu svage
Spor al fordums Herlighed i Form af Terrasering. Det var dog imidlertid ikke gør¬
ligt at rekonstruere noget i den Retning, da Hospitalets rent praktiske Krav til Ind¬
delinger for de forskellige Afdelinger simpelthen udelukkede ethvert Ønske om ar¬

kitektonisk Udformning. Men trods det irregulære i Planformen er det alligevel blevet
til et af de hyggeligste Partier i Parken.

Anlægsarbejdet har været foretaget i tre Afsnit. Først blev Patienthaverne, Haven
ved Overlægeboligen samt Grønnegaarden udbudt, dernæst det store Urte- og Frugt¬
haveareal (hvoraf et lille Stykke ses paa Planen). Begge disse Entrepriser tilfaldt Hr.
Anløégsgartner Vald. Hansen, København, der, som det var venteligt, har udført et
godt Anlægsarbejde. Arbejdet med det store Parkomraade, der endnu ikke er tilende¬
bragt, foretages ved Hospitalets egen Foranstaltning under Ledelse af Hospitalsgartner
Lundsten. 1. p. Andersen.
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TRÆHYGIEJNE
E. Erstad-Jørgensen.

(Sluttet).

Gamle Barksaar eller Barksaar der er frembragt ved Heden fra brændende Byg¬
ninger i Træets Nærhed behandles som de tidligere omtalte Barkslag med Renskæ¬
ring langs Saarranden, Fjernelse af endnu levende Barkdele der ikke vil kunne faa
tilstrækkelig Safttilførsel og Behandling af Vedfladen med Schellak langs Saarranden
og Karbolineum over det øvrige. Naar Karbolinet er tørret op, overstryges hele Saa-
ret med Asfaltpræparat der holdes vedlige gennem Aarene indtil Kallusrandene
har naaet hinanden. Viser Veddet sig allerede angrebet al Raadsvampe, maa det an¬
grebne snittes bort, og hvis det kun drejer sig om et faa Centimeter tykt Lag er det
tilstrækkeligt at smøre Saaret godt ind i Karbolineum og noget senere dække det
af med Asfaltpræparater forstærket med Lærredsinlæg.

Man har tidligere i saadanne Tilfælde hjulpet sig med en Zinkblik-Afdækning,
men denne Metode er nu næsten helt forladt, da der altfor ofte samler sig Fugtig¬
hed bag Pladen med derat følgende Forraadnelse af V eddet inde bag Dækket.

Hvor der ikke i Tide er gjort noget for at sammenspænde en Tveges to Dele,
fremkommer et stort Saar den Dag den ene Halvdel braser ned i en Storm. Det
gælder da om at hugge eller skære Saaret skraat for Vandafløbet, og paa en saa-
dan Maade at Saftbevægelsen fra den tilbageblevne Halvdel vil kunne berøre hele
Saarranden, og derefter snarest muligt at afdække det blottede \ ed.

Hvis Saaret bløder stærkt, hvad navnlig er Tilfældet om Foraaret, maa det tørst
indgnides nogle Gange med Vandglas, og efter at det er blevet tørt afdækkes som
allerede nævnt. V iser det sig senere at der ikke fremkommer Kallus langs hele Ran¬
den maa Saaret udvides til levedygtigt Dannelsesvæv, og Adventivskud langs Saar¬
randen lader man staa da de fremmer Overvoksningen.

Frostspalter fremkommer ved pludselig indtrædende streng Kulde hvor det ydre
Vedlag afkøles stærkt inden Kulden endnu er naaet ind til Kærnetræet. Da Afkø¬
lingen medfører en Sammentrækning er det let forstaaeligt at den pludselig faldende
Temperatur kan foraarsage en Sprængning af de ydre V edlag, og der opstaar da
en Frostspalte som ofte kan være adskillige Meter lang men sjeldent er mere end
nogle faa Millimeter bred.

Ved Kallusdannelse fra begge Sider fremkommer den noksom bekendte fremstaa-
ende Barkfold paa langs ad Stammen, og hvis der følger en Række milde Vintre
efter kan Kallusdannelsen faa saa megen Styrke at Sprækken ikke bryder op igen.
Naar en Frostspalte viser sig, vil det være rigtigt snarest mulig inden Infektion har
fundet Sted at spartle Revnen ud med en Asfaltpasta, og dette lader sig lettest gøre
imedens Frosten endnu holder Sprækken aaben.

Naar i det foregaaende \ igtigheden af at faa alle større Saar lukket saa ofte er

fremhævet, er det særlig sket med Tanken paa de forskellige Poresvampe (navnlig
Svovlgul Poresvamp, Bøgens Fyrsvamp og 1 øndersvamp) hvis Sporer netop skaffer
sig Adgang til Stammens ældre Ved gennem aabne Saar.

Uden at komme ind paa Enkeltheder skal her lige mindes om, hvorledes disse
Snyltere breder sig i de indre Stammedele som efterhaanden destrueres, medens de
kun undtagelsesvis angriber de ydre Aarringe.
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Deres Tilstedeværelse bemærkes som oftest først naar de efter adskillige Aars skjult
Virksomhed frembringer de kendte Frugtlegemer paa Steder hvor Myceliet af en eller
anden Grund er kommet nær ud til Barken.

At disse Frugtlegemer hvorfra Sporene udsendes bor fjernes efterhaanden som de
viser sig er en Selvfølge.

Disse Svampes Virksomhed er altsaa ikke i og for sig dræbende for Træet idet
dettes levende Dele ikke skades, men de medfører en Svækkelse af Træets Stabili¬
tet, dets Modstandskraft mod Storm og Isslag. Som oftest skrider imidlertid Sygdom¬
men kun langsomt frem. Der kendes adskillige gamle Ege som bevislig har været
hule i et, to eller endnu flere Hundrede Aar, og selv blødveddede Træer kan leve
videre i Aartier efter at Svampen har givet sig til Kende ved Fremkomst af Frugt¬
legemer. Der er med andre Ord ikke overhængende Fare for at miste et Træ fordi
det konstateres at Stammen er gennemvævet af Svampemycelium, i alle Tilfælde er
der rigelig Tid til at overveje Spørgsinaalet, og da en Plombering af et hult Træ altid
er en kostbar Historie er der god Grund til at tænke sig om inden der tages fat.
Drejer det sig om en Lind i en af de gamle Alleer fra Baroktidens Anlæg er det
muligt at en Fortøjning til Nabotræerne vil være tilstrækkeligt til at holde den „paa
Benene" ligesaa længe som de andre gamle Kavallerer, og mere er der jo ingen Grund
til at ønske. Hvis et Træ sygner hen, begynder at blive toptørt, faar smaa Blade og
svag Tilvækst staar dette ikke nødvendigvis i Forbindelse med Stammens Hulhed
men er langt snarere fremkaldt af Mangel paa Næring, Vand eller Lys. Det gælder
da først og fremmest om at afhjælpe denne eller disse Mangler ved passende Til¬
bageskæring, ved I ilførsel af Gødning, Udluftning af Jorden, Vanding eller Afdræ-
ning, ved Borthugning af for nær staaende Træer eller hvad der nu bør gøres, og
først naar Træet har vist saa megen Livskraft, at det maa antages at have en anse¬

elig Række Aar foran sig, kan der være Mening i at gaa til en Udrensning og Plom¬
bering. Der er saa meget mindre Grund til at forhaste sig med større Plomberings-
arbejder som deres Effektivitet er ret problematisk.

Der skulde ved en saadan Operation opnaas tre Ting: En Udrensning af al svampe¬
angrebet Ved, en virkelig Lukning for Indtrængning af Fugtighed og nye Svampe¬
sporer og en Afstivning af Stammen.

Hvad nu det første angaar, er det praktisk talt umuligt at vide, om hver lille Trævl
af Mycelium er kommet med, og er dette ikke Tilfældet vil Svampen fortsætte sin
ødelæggende V irksomhed uden enhver Hæmning af det der er foretaget. Det er rig¬
tigt nok at det af Mycelium gennemløbne Ved er misfarvet men det er ofte vanske¬
ligt at erkende hvor Grænsen ligger, og enkelte Udløbere kan være trængt betyde¬
ligt længere frem end Misfarvningen viser. Hvad det andet Punkt angaar er det ikke
stort bedre bevendt med Sikkerheden. Selv en vel udført Plombering hvis Rande er
overvokset med Kallus i flere Centimeters Bredde er ikke ganske tæt. Naar Træet
svajer i Blæst aabner der sig snart her snart der en lille Sprække mellem Fyldnings-
massen og Kallusdannelsen, og selv den tyndeste Hinde af Fugtighed er tilstrækkelig
til at aabne Svampesporer Adgang til Træets Indre. Ogsaa paa det tredje Punkt er
Fordelene mere end tvivlsomme. Ved Udrensningen bortfjernes jo ikke alene det de¬
struerede Ved, men tillige en god Del af det, der endnu er af Betydning for Stammens
Stivhed, hvilket altsaa straks til at begynde med betyder en Svækkelse. V ærre er det
dog at Aabningen gennem det friske Ved som oftest maa udvides betydeligt navnligt
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paa langs atl Stammen af Hensyn til Udrensningsarbejdet. For Saftstrømningerne Ira
Top til Rod er dette mindre væsentligt naar blot Aabningen ikke gøres bredere, men

for Stammens Stivhed er det selvfølgelig af afgørende Betydning at den Cylinder at
frisk Ved Svampen har levnet bliver aabnet paa langs i den ene Side. Selv med den
mest fuldkomne Sammenboltning af Hulhedens Vægge og med den mest omhygge¬
lige Udfyldning ophæves ikke helt de foretagne Svækkelser.

De tidligste større Plomberinger udførtes ved Murværk, og senere gik man helt over
til Betonfyldning der havde den Fordel lettere at kunne tilpasses efter Hulhedens
Form. Men som Tiden er gaaet har det vist sig at heller ikke dette Materiale er helt
fyldestgørende. Betonen torbinder sig ikke med Træet, og tla de to Materialer rea¬

gerer helt torskelligt tor Temperaturvekslen idet Træ sammentrækkes langt stærkere
end Beton ved tiltagende Kulde bliver der et Mellemrum af vekslende Rumfang mellem
de to Materialer hvor der let samler sig Fugtighed. Betonen er ganske usmidig, mod¬
sætter sig derfor Stammens Bevægelser i Blæst og sprænges otte i Stykker, l or at
bøde paa dette sidste er man gaaet over til en patenteret Fremgangsmaade hvor Be¬
tonplomben opbygges i Lag paa Lag af c. 20 cm. Tykkelse, adskilt fra hverandre
med to Lag olieret Papir med et Mellemlag af filt. Gennem hvert Betonlag fører en

vandretliggende Bolt, der sammenspænder Stammens Aabning, og ved indskruede
Kroge sammenspændt med Staaltraad er der sørget tor en vis Armering af Beton¬
klodserne.

Ned den lagvise Opbygning opnaas nogen Bevægelighed og samtidig at Fugtig¬
hed der samler sig bag Plomben gennem Filtlaget kan finde Vej ud til dennes Yder¬
side. Rent bortset fra at Metoden er beskyttet ved et U. S. A.-Patent (Nr. 95^,478)
sætter dens Kostbarhed snævre Grænser for Anvendelsen.

Betonfyldningen i sin oprindelige Form er stadig paa sin Plads ved større og min¬
dre Udhulninger ved Foden af et Træ hvor .Materialets Stiv hed ikke trembyder Ulem¬
per og hvor dets Modstandsdygtighed mod Jordtugtighed kommer det tilgode ligesom
dets Evne til at beskytte mod Optrængen af Insekter og Svampe tra Jorden. Ogsaa til
sniaa Plomberinger højere oppe i tørveddede Træer som Eg er Betonen helt paa sin
Plads derimod ikke i Træer som Ahorn eller Elm der altid er tilbøjelige til at bløde.

For alle snævre Revner som de tidligere omtalte f rostspalter, Revner der skyl¬
des Lynnedslag, eller ved Tveger der er begyndt at flække men som i Tide er spændt
sammen er et vandtæt og smidigt Asfaltpræparat ubetinget at foretrække tor stivere
Materialer. Det aabne System hvor Hulheden slet ikke fyldes men kun indvendig
desinficeres og overtrækkes med et vandtæt Lag, har sin store Berettigelse ved lange,
vredne Hulheder eller under Forhold hvor et Fvldeniateriale vanskelig kan anbringes,
som t. Eks. ved mindre dybtgaaende Saar. Men hvad enten den ene eller den anden
Fremgangsmaade vælges, er følgende Grundprincipper fælles tor dem alle:

1) Det ødelagte og inficerede Ved fjernes fuldstændigt og Hulhedens Aabning
gøres saa meget større som nødvendigt for at udføre dette Arbejde.

2) Aabningen formes saaledes at Plomben er sikret mod at falde ud og at Saa-
ret har let ved at læges.

3) Afstivninger anbringes i Hulheden for at stabilisere Stammen og for at undgaa
Revner langs Aabningens Kant.

4) Hulhedens Sider desinficeres for at forhindre nye Svampeangreb og overtræk¬
kes med et vandtæt Lag mellem Træ og Plombe.
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5) Plombens ^ derside gives en saatlan Form at den ikke forhindrer den natur¬

lige Overvoksning af Saaret.
6) Plombens Overflade behandles med et vandtæt Overtræk.
Det nødvendige Værktøj ved Udhuling af en Træstamme er først og fremmest

Huljern, at hvilke et af c. 5 cm. Bredde kan anvendes i blødt Træ medens et paa
3—4 cm. er mere brugbart i haardere Ved. Ved dybe Huller er der yderligere Brug
for Huljern paa længere Skaft, og desuden vil der være Anvendelse lor en Økse,
forskellige Gren- og Stiksave og et Træbor.

Før Udhulingsarbejdet rigtig gaar igang foretages en Undersøgelse tor at konsta¬
tere Skadens Udstrækning, da Arbejdet lettes betydeligt ved straks at gaa ind paa
de Steder hvor \ eddets Formulding nærmer sig Dannelsesvævet saa stærkt at den
tynde Skal dog ikke kan bevares. Jo flere og jo større Aabninger des lettere falder
selvfølgelig Udhulingen, men at andre Grunde er det ligesaa selvfølgeligt bedst kun at
have taa og smaa Aabninger at tætte.

I ndersøgelsen foretages ved Hjælp af et Bor med hvilket der udtages Ved prøver
af Stammen. Aabningerne gøres saa store at der langs alle Kanter bliver et mindst
2—3 cm. tykt Lag friskt Ved. Som tidligere bemærket er den luldstændige Fjernelse
at alt inficeret \ ed afgørende for Operationens varige Nytte, hvorfor intet Arbejde
maa spares tor at komme helt tilbunds selv i vanskeligt tilgængelige Kroge. Selv den
bedste Desinfektionsvædske trænger ikke mere end en halv Snes Millimeter ind i
haardt \ ed, hvorfor det er Selvbedrag at forlade sig paa dennes Evne til at række
ind hvor det er besværligt at komme til med Huljern og andet Værktøj.

Naar Udhulingen er tilendebragt bliver det næste Arbejde Afstivning af Hulhe¬
dens Sider dels af Hensyn til Stammens Stivhed men særlig for at undgaa Udbojning
med deraf følgende Revner langs Saarranden.

Enkelte mener at kunne opnaa dette udelukkende ved indvendige Sammenbin¬
dinger, men dertil er de Paavirkninger der kan ventes for kraftige. Det solideste er

Indsætning af Bolte, der enten spænder fra Saarrand til Saarrand eller bedre fra Saar-
rand gennem Hulheden og ud gennem Stammen paa. den modsatte Side som vist i
omstaaende Tegninger. Hoved og Møtrik begge med Underlagsplader torsænkes, saa-
ledes at de kan overvokses af Kallus.

Smukkere Arbejde udføres dog ved Anvendelse af lange Træskruer, der i den
ene Ende er forsynet med Kærv. Der bores for, og Skruen føres ind ved Hjælp af
en Skruetrækker indtil den kommer ud paa den modsatte Side. Er den for lang, af¬
kortes Enden udenfor Stammen og den trækkes tilbage indtil begge Ender sidder lige
under Kambium. For ikke at sprænge Barken fra Veddet fjernes denne nærmest Bore¬
hullet. Da saadanne Smaahuller hurtig vokser over giver denne Fremgangsmaade smuk¬
kere Resultat end ved Anvendelse af Bolte, men den forudsætter at der er mindst
5—6 cm. sundt Ved ved begge Sider tor at Skruen skal binde tilstrækkelig tast. 1
begge Tilfælde er det rigtigst at desinficere Borehullerne og give dem Podevoks eller
Asfalt.

Naar al Afstivning er toretaget staar endnu tilbage at desinficere Hulheden og
give den et vandtæt Overtræk. Forinden maa Veddet dog være nogenlunde tørt
hvad det som oftest bliver i Løbet af nogle Dage, men hvis der er knap Tid kan en
Blæselampe fremme Udtørringen betydeligt og som tidligere nævnt kan det samme

opnaas ved Udfyldning af Veddets Porer med Vandglas. Karbolineum, Cuprinol eller
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A. Lodret Snit at Træstamme, der viser, hvorledes det
forraadnede Partis Udstrækning er konstateret ved Bo¬
rehuller (de punkterede Linier), og hvorledes Træet er

udhulet og plomberet.

Solignum er nogle af de kraftigste Des-
infectionsmidler der staar til Raadig-
hed, de trænger godt ind i friskt Træ
og er stærkt svampedræbende. Der
gælder her noget lignende som ved
Udhulingsarbejdet, at det gode Resul¬
tat er afhængigt af Vædskens Ind¬
trængen i hver Krog og bag hver løs
Splint. De yderste 2—3 cm. langs Saar-
randen stryges forinden med Schellak
for at beskytte mod Udtørring og mod
de svidende Vædsker.

Indsætning af selve Plomben bliver
da det næste Arbejde. Fil Betonplombe
anvendes en mindre eller mere vaad
Betonblanding, eftersom Plomben maa

bygges op fra Bunden med en Yder¬
side der skal bære sig selv, eller For¬
holdene tillader at Betonen hældes ned
fra oven. I alle Tilfælde anvendes en

god stærk Blanding 1:2:3 eller 1:3^5
af god frisk Portlandcement, skarpt
Grus og gode rene Noddesten eller
Smaaskærver af Granit. Betonen blan¬
des og stødes ganske som ved almin¬
delig Betonstøbning. Ved større Ud¬
fyldninger ved Træets Fod kan der
godt lægges et Lag renvadskede Sten
i Bunden for at spare paa Betonblan¬
dingen. Omstaaende Billede D. viseret
Arbejde af denne Art og E. en min¬
dre Plombering højere oppe i Træet.

Y ed større Plomberinger ser man
ikke sjældent indsat et lille Blyrør
længst nede til Afdræning. En stor
Betonplombe i et saftfuldt Træ kan
ganske vist ofte trænge til en Afdræ¬
ning, men som Elbert Peets skriver i

den Bog til hvilken denne Afhandling i alt væsentlig støtter sig, „at nogen kan an¬
tage, at saadan en Plombering kan udelukke Sygdom fra Træet, er et slaaende Be¬
vis paa Begrænsningen af den menneskelige Intelligens".

Blandt de nyere Materialer der ser ud til under visse Forhold at have adskillige
Fordele fremfor Beton, kommer Asfalt i første Række. Det er blevet anvendt i smel¬
tet Tilstand opblandet med grovt Savsmuld, men har dog ikke helt svaret til For¬
ventningerne, da det er tilbøjeligt til at sprække naar det afkøles stærkt og til at
blive for lindt i stærk \ arme. Asfaltblandinger egner sig derfor bedst til Udfyldning

B. Tværsnit af en udhulet Stamme, der viser to forskel¬
lige Maader at anbringe Boltene.

C. Anvendelse af Stave med Træskruegevind.
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af Hulheder der kun har en mindre
Aabning eller til Hulheden paa Over¬
siden af en næsten vandret Hoved¬
gren. Plombens Overside maa i begge
Tilfælde jævnes af med et varmt
Jærn dyppet i Olie og afdækkes med
et Par Lag smeltet Asfalt forstær¬
ket med Lærredsindlæg. Ved større
Plomberinger er man gaaet frem paa
den Maade at Ydersiden af Plom¬
ben er blevet bygget op af Briket¬
ter af Asfalt og Savsmuld der dels
er fæstet til Veddelene med Søm
og dels er sammensmeltet med varm

Asfalt, medens Hulhedens Indre er

blevet fyldt op med Asfalt og Sav¬
smuld. Ogsaa disse Plombers Yder¬
side jævnes af med et varmt Stem¬
mejern og overtrækkes med lærreds-
forstærket varm Asfalt.

Man skulde antage, at det her
til Lands almindeligt anvendte Iso¬
leringsmateriale bestaaende afAsfalt
og ekspanderet Korksmuld maatte

egne sig fuldt saa godt som oven¬
nævnte Briketter, og noget taler for
at dække disse Asfaltplomber med
Zinkplader og at løbe Mellemrum¬
met mellem Plombe og Zinkplade
ud med smeltet Asfalt før Pladens
øverste Ende sømmedes til. Saadanne
Zinkplader har tidligere været en
Del brugt, men er forladt igen fordi
der altid blev et skadeligt Hulrum
mellem Betonplomben og Zinkpla¬
den, men hvis denne L lempe kan
undgaas har Zinkpladeafdækningen
adskillige Fordele. Paasætningen er
ikke vanskelig. Barken stemmes bort
2—3 cm. uden om Saarranden saa-

ledes at der altsaa bliver en blot¬
tet Vedrand hele Aabningen rundt.
Der klippes en Skabelon af Papir,
og efter denne tilklippes Zinkpladen
saa stor at den næsten rører Bark-
randen. Efter at den er omhyggelig

D. Til venstre ses Træets Basis udvendig og i lodret Snit
gennem det ødelagte Ved, til hojre den færdigbehand¬

lede Plombe og et lodret Snit gennem denne.

E. Til venstre ses et mindre dybtgaaende Saar i et tør¬
veddet Træ (som f. Eks. en Eg), saaledes som det viser sig
udvendig paa Stammen, midt for ses Plomben i lodret og
vandret Snit og længst til højre den indsatte Plombe dæk¬
ket af et vandtæt Asfaltlag forstærket med indlagt Lærred.
Bemærk Plombens større Bredde indefter og Saarets Form
afpasset i Overensstemmelse med Safstromningen i Stammen.

F. Snit af Stamme med en Hul¬
hed fyldt med Anvendelse af
Brædder. Numrene angiver den
Orden i hvilken Stykkerne er
indsat. Alt er samlet indbyr¬
des, men der er ingen Søm paa
tværs af Zig-zag-Linien a—c.
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G. Snit af Stamme hvis Hulhed er delvis udfyldt med Brædder.
Numrene angiver den Orden i hvilken Stykkerne er indsat.
- H. En lignende delvis Udfyldning som vist ved G. blot at

Brædderne her er fæstet ved Bolte.

Træ, og Egetræspropper i smaa Hulheder

tilpasset slaas der Huller langs
Kanten og den paasømmes med
galvaniserede Traadsøm. — En
Oversmøring med et sejgt Asfalt-
stol forøgerTætlieden langs Søm¬
rækkerne ligesaavel som Tæthe¬
den mellem Kallusdannelsen og
Pladen naar Overvoksningen be¬
gynder.

Et andet Plombemateriale der
anvendes en Del i nyere I id
er Træ. Intet kan være mere na¬

turligt end at erstatte Træ med
har da ogsaa været anvendt i mere end

IOO Aar. Men ved større Plomber bestaar Vanskeligheden i at tilpasse Træet efter
Hulhedens Form. Ved lange Saar i svajende Stammer er det ikke muligt at fæste en
enkelt Planke saa fuldstændigt til Stammens Ved at den ikke med Tiden slider sig
løs, altsaa en lignende Ulempe som ved de store Betonplomber i ét Stykke, og det¬
er derfor udarbejdet (og patenteret) torskellige Metoder til Træets mest hensigtsmæs¬
sige Anvendelse. Efter én Metode anbringes Træet som lodretstillede Planker, idet de

skiftevis fæstes til højre og venstre Side i Hulheden og saaledes,
at de mødes i en Zig-zag-Linie paa Midten, som Billedet F. \iser.
Det er en Selv følge at Hulheden desinficeres ligesom det anvendte
Træ og alle Mellemrum udfyldes med et plastisk Asfaltstof. Plom¬
bens jævnede \ derside spartles og males.

Efter en anden Metode anbringes Bræddestykker vandret over
hverandre formede efter Hulhedens Tværprofil. Der anvendes hertil
I" Brædder at passende Bredde. Udhulingens Form er af mindre Be¬
tydning, naar blot det yderste Ved affases som vist paa Tegnin¬
gen. Bræddestykkerne tilskæres med en Smigsav, og efter at Bun¬
den er tilrettet paa bedste Maade indlægges Stykkerne vandret.
Hvis Hulheden er dybere end Brædtets Bredde, indlægges to eller
flere bag hinanden saa tæt sammen som muligt og saaledes at det
yderste kommer lidt længere ud end den færdige Plombes ^ der¬
side skal være. Brædderne sømmes sammen i Blokke paa 7 Lag,
og det midterste Lag gennembores med et 9/ie" Bor helt igennem
og ind i Stammens Træ bag Planken, og der indsættes en */2"
Bolt, der strammes efter. Før Bolten indsættes, jævnes Blokkens
\ derside af med et Stemmejern. Afstivningsbolte som omtalt tid¬
ligere kan indsættes efter at hele Plomben er færdig.

Den simpleste Træplombe fremstilles ved Udfyldning med Træ¬
pløkke, der indsættes vandret. Metoden egner sig for særlig dybe
Hulheder. Ved hver Side indsættes et Fommebrædt i hele Hulhe¬
dens Længde tildannet foroven og torneden etter dennes Indsnæv¬
ring. Bræddernes Forkant inaa gaa ud til Plombens ønskede For¬
side. Mellemrummet mellem de to Brædder udfyldes nu ved Ind-

Ydersiden af en Stam¬

me, der er plomberet
som vist hosstaaende
i Snit. Boltene (der
ikke maa gaa gennem

Zig-zag-Linien) er

forsynet med Under-
lagsplader store nok
til at holde paa alle

Brædderne.
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Udfyldning med sanimensemmedc Hlokke
af vandretliggende Bræddestykker.

Udfyldning med Træ ved
Pløk-Metoden.

læg af Træpløkke f. .Eks. af 1" X 3" Træ, hver Pløk afpasset i Længden fra Hulhedens
Bagside til Plombens ønskede Forside. De lægges parallelt med Bræddevæggene. Spræk¬
ker og Revner udfyldes med Kiler og Asfalt. I ilsidst indhores Bolte fra hegge Sider paa
en saadan Maade at de holder Plomben paa Plads, og 0111 fornødent indsættes Af-
stivningsbolte som sædvanligt.

Men hvad enten den ene eller den anden Plomberingsmaade foretrækkes, drejer
det sig 0111 en Operation der baade er omstændelig og kostbar uden at frembyde
nogen virkelig Garanti for en varig Forbedring af Træets Sundhed.

Den ringe Omtanke og Ulejlighed en gennemført Træhygiejne medfører er der¬
for langt at toretrække fremfor at lade fem være lige og først tage Spørgsmaalet op
naar Skaden er sket og vanskelig eller slet ikke lader sig oprette.

Engelsød er en lille Bregne, der er vildtvoksende mange Steder her i Landet; den
er meget smuk og besidder saa mange gode Egenskaber, at man maa undres over,
at den ses saa lidt i Haverne.

Den ligner ikke de almindelige, kendte Bregner, Fjerbregner og Skjoldbregner,
idet Bladene udgaar uregelmæssigt fra en vandret, rigtforgrenet Rodstok. Bladene er

20—30 cm lange, 4—5 cm brede, en enkelt Gang indskaarne, den nederste Del af
Bladstilken er dog uden Smaablade. Bladet er aflangt lancetformet, endende i en Spids;
de er frisk grønne, maaske en Smule læderagtige; paa Bagsiden om Efteraaret over-
saaet med brune Sporehushobe, og Bladene bevares grønne V interen over.

Man tinder den paa mange forskellige \ oksesteder i Naaleskove, hvor den en¬
kelte Steder kan dække store Skrænter; det hører dog til Sjældenhederne at finde
store sammenvoksede Partier, den ynder mere at vokse i Smaatuer. Den tindes i Bøge¬
skove, paa tørre Stendiger, gamle Træstubbe og endelig i fuld Sol paa forblæste Lyng¬
bakker. Paa alle disse forskellige Voksesteder betinder den sig næsten lige vel, dog
er Bladene mindre i fuld Sol og Blæst.

Engelsød er altsaa uhyre nøjsom, og herved adskiller den sig fra næsten alle an-
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Polypodium vulgare.

dre Bregner, idet de fleste er fordringsfulde i en eller anden Retning, især er de føl¬
somme overfor Sol og Blæst. Hertil kommer saa, at Planten er stedsegrøn. Kun i
tørt blæsende Frostvejr kan den antage et lidt tørt Udseende.

1 Engelsød liar man altsaa en smuk stedsegrøn Plante, der taaler dyb Skygge, hvor
Græs ikke engang kan trives, Fugtighed, Tørke, Sol og Blæst og enhver Slags Jord
fra Bøgeskovens Muld til den sandede Hedejord.

I Haven kan man bruge den til Underplantning i Busket, hvor Jorden ikke gerne
maa være bar, paa Stendiger, Stenhøje og alle Steder, hvor Forholdene er vanske¬
lige tor Plantevækst. Til ikke helt smalle Kanterer den særdeles anvendelig, da den
taaler at „blive traadt" paa af voldsomme Naboer.

Planterne skal man ikke samle i Skovene, da saadanne Individer vil have vanske¬
ligt ved at vænne sig til Havejorden, der ofte er af en helt anden Beskaffenhed, men
derimod faa skolede Planter fra en Planteskole. Rodstængelen plantes vandret ca. 3
cm dybt. Første Aar kommer der kun faa Blade i Forhold til den Mængde Rødder,
man har lagt i Jorden, men det skyldes kun, at Planten ikke ynder at blive flyttet.
Plantens Løvspring er besynderligt sent, først omkring Juni begynder Bladene at rulle
sig ud, men det er nærmest en Fordel, da der før den 1 id er saa meget andet grønt
at se paa.

Polypodium er græsk og betyder Mangefod; det hentyder til dens mange Rødder,
disse har en mærkelig Anvendelse, da de bruges ved Kulturen af Orchideer. Orchi-
deer vokser ikke i almindelig Jord, men derimod i Bregnerødder og Mos.

Willy F. Hansen.
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Fliseplads imellem Husets to fremspringende l loje mod Syd.

KØBMAND JØRGEN ANDERSENS HAVE
I MAALøV

For ca. 4 Aar siden fik jeg den Opgave at planlægge en Udstykning af et af Hr.
Købmand Jørgen Andersen i Maaløv tilhørende Areal ved Landevejen Øst for Alaa-
løv By. Udstykningen skulde foretages paa den Maade, at der blev en Hovedparcel
paa ca. 1,5,000 in2, paa hvilken Købmanden selv agtede at bygge, samt 6 mindre
Villagrunde paa ca. 1200 nr Stykket. Hovedparcellen skulde indtage det højeste Punkt
i Arealet og ligge i dettes østlige Side. Endvidere skulde der tages Hensyn til, at
der fra Højdeplateauet, hvor Huset tænktes bygget, skulde bevares fri Udsigt over
imod Maaløv By med Kirken i Baggrunden; hvilket da bevirkede, at Parcellen fik
sin lidt ejendommelige Form mod Nordvest.

Allerede samme Aar (1Q28) blev Husets Beliggenhed bestemt og Planen til Haven
i det væsentlige udformet, ligesom Læbæltet mod Vest og Frugttræerne blev plantet.
Aaret efter blev Huset opført og den sidste Del af Haven anlagt.
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Rundtrappe i Havens Midterakse, i hvis Centrum det er Tanken at anbringe Skulptur eller lign.,
dog først naar Hæklinierne (Bøg) faar den rette Karakter.

Staudehaven med Havehuset omgivet af fire Kastanier i Baggrunden.
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Udsigt fra Familiepladsen ved Husets Sydside udover den store Græsflade
med Frugthaven i Baggrunden.

Flisegang igennem den lille Blomsterhave ved Husets V estgavl. Hækkarakteren mangler endnu.
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Jfærfmand. J'ørgenJlnderse, ( JTlaa/øv Opgaven med Haven var i hej
Grad ubunden, ja saa fri, at Hu¬
set i det væsentligste blev byg¬
get i Forhold til Haven, noget,
der jo er ret enestaaende, og som

1| | | | b * \ ikke forekommer ret ofte i en
• • 9 o o| is Havearkitekts Praksis. I Reglen

faar man jo udleveret et Grund-
| g | £ £ | pv . stykke med et Hus paa eller i
• 9 s»§ 9 9 R I Hill ^ detmindsteen I lustegning, som

man har at tage skyldig Hen¬
syn til, men her var det for

en Gangs Skyld omvendt. Hvor¬
vidt dette var en Fordel for Sa¬
gen, skal jeg ikke komme ind
paa her.

Partiet imellem Huset og Lan¬
devejen beherskes planmæssigt af
rent praktiske Formaal, nemlig en
Opkørsel, der af Hensyn til Høj¬
deforholdet og bekvemmeste Til¬
knytning til Landevejen maatte
lægges i den østlige Side, samt
en Diagonalgang mod Nordvest,
der giver den hurtigste Gangfor¬
bindelse imellem Huset og Køb¬
mandsforretningen. — løvrigt er
Partiet anlagt uden altfor megen

Havemæssighed, i nøje 1 ilknyt-
ning til det omliggende karak¬
teristiske Landskab. — Anderle¬
des med Haven Syd for Huset,
her er der arbejdet rent have-
mæssigt med et stort plant Græs¬
felt, en fliselagt Plads til Ophold
i Læ af Husets to fremspringende
1 løje. Fliseplads og Græsfelt i
samme Plan og kun et Trin un¬
der Husets Stuegulv. I det hele
taget er der tilstræbt en tæt Sam¬
hørighed imellem Stuerum og Ha¬
verum, og det er lykkedes. Side¬

ordnet den store Græsplæne er henholdsvis Staudehaven med Havehus i den vestlige
og Tennisbane og Rosenhave i den østlige Side. Frugthaven er svagt skraanende mod
Syd og ligger ca. 6o cm. lavere end den store Græsplæne, hvilket er markeret ved
en Skraaning, samt en halvrund Trappe i Husets Midterakse.
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Alléen i den østlige Side af Græsplænen bestaar af Paradisæbler (Pyrus Malus).
Læplantningen mod Vest er indtil Frugtstykket beplantet med højtvoksende Buske
og enkelte Træer, de fire Træer om Havehuset er Kastanier. Langs Frugt- og Urte¬
haven bestaar Læplantningen af Mirabeller og Nødder. I Grænsen mod Øst er bi¬
beholdt en Række ca. I5-aarige Bøgetræer, der nu er nedskaaret og danner en 4 m
høj Hæk. De øvrige Grænsehække er Tjørn, medens alle indvendige Hække er al¬
mindelig Bøg.

Anlægsarbejdet er godt og forstaaende udført af Hr. Anlægsgartner Orla Lund,
Ballerup. — Huset er bygget af Hr. Arkitekt Viggo Jacobsen, København, hvem jeg
skylder Tak og Anerkendelse for den Interesse og Forstaaelse, hvormed han har løst
sin Del af Opgaven med at samarbejde Hus og Have til en Enhed.

Haven er jo endnu ung og ufuldstændig, men alt vokser godt i den friske Jord,
og allerede nu efter tre Aars Vækst begynder de Karaktertræk, som er tilstræbt, at
træde frem, hvilket de vedføjede Fotografier naturligvis kun giver et maadeligt Ud¬
tryk for. I. P. Andersen.
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Et Hjerne af Stenpartiet ved Stenterrassen. De store gule Piller danner
en smuk Kontrast til Facademurens mørke røde Sten.

TAARNBY KOMMUNES ALDERDOMSHJEM
I smilende, fredelige Omgivelser, midt i et velhavende Villakvarter tæt ved Ka¬

strup, ligger Alderdomshjemmet, maaske Landets smukkeste og hyggeligste. De smaa
Boliger for de Gamle er komfortabelt og praktisk indrettede, og alt skinner af Ren¬
hed og Hygiejne. Bygningen er opført af rode Mursten og dækket med rode Tegl.
Paa alle fire Sider er opsat svært Træespalier, der indgaar som et Led i Bygningens
arkitektoniske Udsmykning og danner et udmærket Grundlag for en frodig .Murbe¬
voksning. .Mod Havesiden er udbygget en Veranda med svære Piller af gule Sten.
To monumentale Trapper fører ned til en Fliseplads, der slutter sig til den store Græs¬
plæne. Arkitekt Svend Møller er .Mester for dette smukke Bygningsværk.

.Men er der ofret meget paa Bygningens Udstyr og Indretning, er der i ikke min¬
dre Grad taget Hensyn til de Gamles Færden og Liv i Haven. Hele Arealet er ca.

45OO nr. Bygningen ligger med Gavlene i Syd-Nord, saaledes at det store Haverum
ligger vest for Huset, der er lagt fO m ind paa Grunden ved Skoleallé. Hele Grun¬
den rundt var plantet et Læbælte af meget forskellige Buske og Træer, som ved An¬
lægningen var ca. IO Aar gamle. Af denne Beplantning bibeholdtes en Del af de
bedste og mest egnede Træer og Buske.

Haven er anlagt i regelmæssig Form. Ved Bygningens Planlæggelse disponeredes
saaledes, at Afgravningen fra de ret dybe Kældere skulde anvendes i Haven. Afgrav¬
ningen blev lagt op i en 5 m bred Vold, der omslutter den store Plæne, \ oldene
har Forbindelse med Terrassen, der løber i hele Husets Længde og er lagt op i ca.
I m over det gamle Terræn. Oppe paa Voldene er anlagt en 2,5 m bred Gang, kan-
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Facade med det smukke Espalier mod Skoleallé.

Gang mellem Læbæltet og Volden.



Stenskraaning paa Volden ind mod den store Plæne.

tet med Klinker. Mod Yderskraaningerne er plantet 2,5 m brede Rosenbede, der bag
til afgrænses af Bøgehække. Yderskraaningen af Voldene er beplantet med blom¬
strende Buske, der kan taale nogen Tørke. Der er anlagt flere rummelige Siddeplad¬
ser, lunede af Bøgehække og med fri Udsigt over Havens Midterparti. Den indven¬
dige Skraaning paa Voldene, ned mod Midterplænen, er i hele deres Udstrækning
anlagt som Stenparti med Trapper op til Gangen paa Voldene. Stenpartiet er tilplan¬
tet med lave stedsegrønne Planter, forskellige lave Blomsterbuske, Stauder og Sten¬
planter. Nedenfor Skraaningernes Stenparti er lagt en Række ru 50*50 cm Cement¬
fliser langs alle Plænens Sider.

Den store Plæne, der indtager Havens Midtparti, er til fri Afbenyttelse for Hjem¬
mets Beboere, der her i Læ af Voldene kan lade sig bage af Solen. Paa Plænen er

langs Kanterne anbragt Cementrør i Jorden, hvori kan anbringes 1 ørrestolper, der
kan borttages, naar Plænen ikke benyttes til Tørreplads.

Uden om Voldene, mellem disses lettere Beplantning og ^ derbæltets noget svæ¬
rere Bevoksning, løber en 2 m bred Gang hele Haven rundt. Langs Husets Forside
ud mod Skoleallé er paa begge Sider af Gangen, der afgrænses med brede Græsra¬
batter, plantet halvhøje og højtvoksende Stauder.

1 de to Somre, Haven har eksisteret, er Beplantningen vokset godt til. Bøgehæk¬
kene har faaet Lov til at vokse frit, uden Klipning, og skal først klippes, naar de har
naaet deres fulde Højde. Valdemar Hansen.
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HAVLN VELD 6AMLEI CARLSBERG*
VINTLR.MAVLN o«. TCRRASSLN.

MLTLR.

TERRASSEN OG VINTERHAVEN VED
ÆRESBOLIGEN, CARLSBERG

Da de tilstedeværende Forhold i Æresboligens Have er meget lig de gamle Herre-
gaardshaver, søgte jeg, da den store Terrasse og Vinterhave skulde omlægges, at
undgaa alt for megen Modernisering, men derimod at skabe lidt af den smukke gam¬
meldags Herregaardshaves Terrasse paa dette Sted.

Langs Gavlen til den pompejanske Hal mod Vest er stillet en Del gammeldags
magelige „Sofa''-bænke imellem brogetbladede Koldhusbuske; foran Bænkene og ligefor den ene Vinterhaveudgang ligger et farverigt Buksbomparterre.

Ved den modsatte Side af Terrassen findes en lang .Rabat, hovedsagelig beplantet
med Phlox og Iris, hvis mange stærke Farver fremhæves udmærket af det delvis ved-
bendbeklædte Balustraderækværk bagved.

Græsplænen er svagt forsænket og har mildnet lidt paa den kolossale Venusstatue,
der skulde blive staaende paa dette Sted.

Iøvrigt er der paa hensigtsmæssige Steder stillet store Ballier og Krukker med
Hortensia, Myrter o. a., saaledes at man virkelig her med de skønne Omgivelser,
nemlig den gamle Park til den ene Side og Vestre Kirkegaards Trækroner fjernt til
den anden Side har faaet en ret enestaaende Terrassehave saa nær den store By.

Vinterhaven har jeg i Samarbejde med Arkitekt Chresten Borch søgt at faa lavet
om til et lyst, festligt Rum, hvor der er rigelig Plads at færdes paa, og hvor Tem¬
peraturen ikke behøver at stige over det behagelige Gradetal. Næsten alle Planter
er fritudplantede og let symmetrisk grupperet over den smukke lille Brønd i Midten;
kun i det uregelmæssige Hjørne mod Vest har Fantasien faaet Lov at slaa sig løs i
Form af et lille Stykke „Urskov", hvor Planterne forhaabentlig vil befinde sig saa
godt, at de vil vokse skønt og vildt og selv hjælpe til med at skabe et lille frodigt,
eksotiskt Plantebillede. Eig. Kiær.
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Terrassen med et Stykke af Buksbomparterret i Forgrunden.
Billedet taget fra Punkt B paa Planen.

Ballier med haardføre blaa Hortensia paa Terrassen
mod Syd.
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Den lange Phloxrabat fotograferet imod Vinterhaven
fra Punkt A paa Planen.

Vinterhaven med enkelte store Kentiapalmer og lav Underplantning
af Begonia Rex, Coleus og forskellige Bregner.
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TIL HAVEEJERNE
De Haveejere, som har til Hensigt at anlægge eller omlægge deres Have, bør i

Tider som disse give Agt paa at faa det bedste Arbejde udført saa godt, billigt og
hensigtsmæssigt som muligt. Thi — det er daarlig Økonomi, som desværre er ret al¬
mindelig, at Haven først bliver efter Ønske i anden eller tredie Omlægning. Foruden
Pengespild og Skuffelser, der er forbundne hermed, er der spildt megen kostbar Tid.

Nuvel, hvad Haveejere fordrer af deres Have er meget forskelligt; der er dem der,
naar Solen om Foraaret skinner køligt, men forjættende, griber Skovl og Spade og
med en Lyst og Energi, som ikke er ulig Barnets i Sandkassen, stabler skrækindja¬
gende Havepartier paa Benene — og morer sig dejligt. Til den Slags Haveejere, som

betragter Haven som Legetøj, navnlig i Foraarstiden, henvender Bladet sig ikke —

kun et godt Raad til disse: plant en god kraftig Hæk i Grænserne og lad den vokse
i over Øjehøjde, det er jo nu altid rart med en høj Hæk om Haven, men i dette Til¬
fælde tænkes der altsaa paa de Vejfarende.

Nu kender mange af os imidlertid den store Glæde, der er ved at arbejde i sin egen
Have, og den Have er da vist heller ikke „født", som ikke har kunnet give sin Ljer
nok at bestille; det er ikke den Slags Arbejde, der skal modarbejdes her — tværtimod.

Men det er det at faa indprentet Haveejerne, at som Tilfældet er med alle andre
Fag, er det ogsaa, og navnlig her hvor der arbejdes med levende .Materialer, dette,
at man bør vælge Mennesker til at udføre en Haveplan, der har Forstand herpaa,
og hvad der er lige saa vigtigt, at man vælger en Anlægsgartner, der har Forstand
paa at udføre Anlægsarbejdet ordentligt.

Dette lyder barnligt simpelt, men det er desværre Tilfældet, at hver eneste Sæson
anlægges der i Hundredvis — ja Tusindvis af saadanne sløje Haveanlæg. De anlægges
af Folk, som muligvis er Gartnere, men som ikke har Gnist af Forstand paa eller
Føling med, hvad det drejer sig om.

I ndertiden er det Mænd, som i Naivitet selv tror, at naar man er Gartner, er
man ogsaa Anlægsgartner, og undertiden er det Folk, der rent ud sagt gaar Have¬
ejerne bevidst under Øjnene og, for at sige det populært, tager disse grundigt ved
Næsen.

Uden at komme ind paa at nævne Navne kan vi dog vist godt være bekendt at
gøre Haveejerne opmærksom paa, at Dansk Havearkitektforening tæller de bedste
Fagfolk paa Projekteringens Omraade og Dansk Anlægsgartnerforening de bedste paa
Anlægsarbejdets Udførelse. Den bedste Hjælp er ikke den dyreste Hjælp; det faar
man i hvert Fald ikke Indtryk af, naar man undertiden hører Haveejere nævne Sum¬
mer, der er betalt for meget sløjt Anlægsarbejde.

Den gode danske Havearkitekt- og Anlægsgartnerstand kan godt staa Maal med
de bedste i Udlandet. Gang paa Gang omtales danske Haveanlæg i de bedste uden¬
landske Fagskrifter; hvad om vi med den Haveinteresse, der unægtelig er tilstede her¬
hjemme, blev et Foregangsland.

Egentligt er det beklageligt, at denne Artikel fremkommer i et Hefte sammen med
en meget stor Villahave, en meget stor Vinter- og Terrassehave og en Have til et
stort Alderdomshjem; den burde jo være kommen i Følge med en hel Serie af smukke
mindre Haver, som de fleste af os, der anlægger Haver, dog hovedsagelig beskæftiger
os med. A. R.
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Havekolonien Bakkehoj. Billedet giver et godt Indtryk at det store Arbejde, der ydes af Havelejerne.
Det er trist, at saadant Arbejde oftest ydes paa brat opsigeligt Areal.

DEN PERMANENTE HAVEKOLONI
I JÆGERS BORG

I Anledning af at flere af Landets Provinsbyer paatænker at oprette permanente
Havekolonier, liar Redaktionen ment, at en Omtale af den iljor anlagte Koloni øst
for Jægersborg Slotshave vilde være af Interesse, og bar bedt mig fremsætte nogle
Erfaringer og Meddelelser.

Beskæftigelsen med dette lille Foretagende bar fremtvunget Tanker 0111 Koloni¬
haver i Almindelighed, hvorat jeg dog kun skal meddele denne ene: En rationel De¬
ling af Kolonihavetyperne er tvingende nødvendig. De permanente Kolonihaver kom¬
mer ikke de fattigste og de arbejdsløse tilgode, og de midlertidige Haver passer ikke
for almindelige danske Arbejdere. De store Krav til de permanente Anlæg kan let for¬
hindre, at der i Arbejdsløshedstider udlægges fremtidige Byggegrunde omtrent gratis
til Dy rkning af eetaarige Grønsager. Man skal passe paa, at det ikke gaar som i
Tyskland, hvor man ubeslutsom dingler mellem den lille Haves bolig-sundhedsmæs¬
sige Nytte paa den ene Side, og dens økonomisk-spiselige Nytte paa den anden. De
to helt forskellige Sæt Principper bekæmper hinanden til Skade for den rigtige Ld-
maaling og rationelle Udformning af den lille Have og ogsaa af Kolonihaven.

* *

*

Et Anlæg som det i Jægersborg er skabt ud fra den Betragtning, at naar Idræt
støttes med Sportspladser og Lysthavne, er det ogsaa rimeligt at yde Kolonihave-
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Kolonien „Bernstorf". Jægersborg Slotshave ses øverst. I)e skraverede Arealer er dels den store Læ-
plantning, dels de Havehalvdele, hvor Træplantning og Bebyggelse er tilladt.

bevægelsen, hvis hygiejniske og etiske \ ærdi anerkendes at alle, en passende Støtte. Det
er imidlertid ikke let i en Villakommune, hvor ikke alle glæder sig over at være Nabo
til en Havekoloni. Den omhandlede Flan blev mødt med Protester fra de lokale Grund¬
ejerforeninger. Man tilbød endog at erhverve Arealet og lade det frede.

Disse Indsigelser kunde Kommunalbestyrelsen ikke tage til Følge, men de fik dog
sikkert den Betydning, at Kolonien blev omgivet med det meget brede Bælte af Træ¬
beplantning, som ses paa Planen. Ligeledes betød Protesten en Opfordring til at gøre
det lavtliggende og derfor meget overskuelige Anlæg saa tiltalende som muligt, og
Ordensbestemmelserne saa strenge som praktisk gørligt.

Et saadant Anlæg søges gjort tiltalende ved Hjælp af de nu saa foragtede æste¬
tiske .Midler. I dette Tidsskrifts Nytaarsartikel, der med Rette udæskede til saa megen
Kritik, stod: „Vi er sluppet ud af en Taage af Æstetik" Man slipper ikke ud
af Æstetik i vort Fag, hvis overhovedet i noget. Men man kan slippe ud af en taaget
Æstetik og ind i en klarere. Man kan lære at arbejde mindre fornemmelsesmæssigt,
mere forstandsmæssigt med de æstetiske Virkemidler. 1 det foreliggende Tilfælde maatte
man antage, at de protesterende Foreninger frygtede det kaotiske Billede, som mange
Kolonihaver frembyder, særlig om Vinteren. Det kaotiske Billede virker ubehageligt
paa to Maader. Ved at det minder om Uorden og Fattigdom, og ved at det er van¬

skeligt at opfatte. Det æstetiske Bodemiddel er at indskyde Overskuelighed ved at
foretage Sorteringer, ved at formindske .Mangfoldighederne, ved at rangere, ved at lade
flugte. Dette er et jævnt Eksempel paa den æstetiske Hensigtsmæssighed, paa den æste¬
tiske Funktion. At det i det foreliggende Tilfælde ikke lykkedes særlig godt, er en
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anden Sag. (Hvor svært det er at faa Ser¬
vitutter, h% is Nytte Folk ikke selv forstaar,
overholdt, kan den Interesserede se et

grelt Eksempel paa i den saakaldte Stu-
dieby ved Hellerup. 1 IQ20 blev der skre¬
vet Servitutter med træfri Zone mod Nabo,
saaledes at hver skulde tage Skyggen af
egne Træer, og Forbud mod Skovtræer
o. s. v. (Se „Havekunst" Nr. 4 1922). Nu er
hele Kvarteret overskygget af Birk, Poppel
o. s. v., og det vil om faa Aar være lige
saa slemt som Kvarterer uden noget For¬
søg paa Bestemmelser for Beplantning).

Haverne varierer i Størrelse omkring 4OO Kvadratmeter, og er, som Planen viser,
delt i to Dele, hvoraf den bagerste Del ikke maa beplantes med Træer eller bebygges.
En saadan træfri Zone sikrer Sol til Dyrkning af Grønsager, selv naar Kolonien, som
alle ældre Kolonier, efterhaanden bliver overgroet af Frugttræer.

Lektor Georgsen foreslog mig at gøre de bageste Hegn flyttelige, saaledes at det
grove Foraars- og Efteraarsarbejde kunde gøres i Fællesskab og med moderne Red¬
skaber, men Foreningens Medlemmer ønskede ikke dette. Nu er der af Kommunen
trukket Hegn og plantet Hække overalt, ligesom der er en Vandhane i hver Have.
Folk ønsker mindst muligt Fællesskab i Udseende som i Drift.

Der er i samme Afstand fra V ejen — 3 m — krævet plantet et Frugttræ i det Haab
dels at faa Husene hyggeligt indrammet i Grønt, og dels at den derved fremkomne
Allé i Forbindelse med de ens høje Ligusterhække og de ens placerede Huse vilde
danne et roligt og ordnet Billede. Om dette naas, blot ved at forlange et Frugttræ,
er ikke givet, det vil nok næste Gang være klogere at plante dette Pligttræ i For¬
vejen ligesom Hækken. Der er i Bestemmelserne draget Omsorg for, at excentriske
Laagepartier ikke ødelægger et tiltalende Indtryk af Orden.

Prof. Carl Mar. Møller skrev i Sommer i en iøvrigt fortrinlig Kronik i Politiken
(6. August 1932): „Kolonihavehuse med deres Eaarn og Spir og Træskorstene paa
Paptaget kan gribe En dybt om Hjertet". Ikke mig. Det vil sige vel nok een Gang
og i Enkelttilfælde. Naivitet er rørende, men ikke som blivende Stadium for voksne

-Mennesker. Som alvorlig Embedsmand
har jeg foreslaaet flade Tage, „saaledes at
Bygningen bevarer Præget af Lysthus og
ikke kommer til at ligne et lille Beboel¬
seshus". Naar man som de protesterende
Grundejerforeninger ikke kan glæde sig
over det muntre Liv i Havekolonien, vil
Husene sandsynligvis virke grimme, og
det er da rimeligt at gøre dem saa lidet
iøjnefaldende som muligt.

Arkitekt Henning Jørgensen udarbej¬
dede nogle Typetegninger som de hos-
staaende, beregnet for et efterhaanden

104

Henning Jørgensen: Hus med Bestyrelsesværelse og Toiletter.
Tjæret og med grønne Lister.

Gammelt Hus. Tjæret og pyntet med grønne Lister og vand¬
ret Yindskede.



voksende Hus. Hvis Typetegningerne ikke følges, skal Tegninger approberes. En stor
Vanskelighed ligger deri, at de fleste Huse er gamle Huse fra nedlagte Havekolonier.
.Man kan af Hensyn til Medlemmernes Økonomi ikke godt afvise disse ældre Bygnin¬
ger, men dette Forhold har selvfølgelig i høj Grad skadet Bestræbelserne for Ensar¬
tethed. Nederst S. I04 vises et saadant gammelt Hus, der paa en nem Maade er bragt
i Overensstemmelse med de nye Krav. Der er forlangt, at Husene tjæres eller males
med mørk Farve, idet de lyse Huse eller en Blanding af lyse og mørke virker min¬
dre tiltalende om Vinteren. En Del har trods denne Bestemmelse anvendt hvidt Ico-
pal Tagpap, og da Kolonien ses fra oven, er der heller ikke i Farve naaet den til¬
sigtede Ensartethed — men det er dog tvivlsomt, om man af den Grund bør forbyde
Anvendelsen af dette udmærkede Tagmateriale.

Som ved næsten alle Haveforetagender havde man ved Planlæggelsen glemt Flag¬
stængerne, men ved mindelig Overenskomst blev Højden af disse fastsat til 6 m. Et for
lille Hag paa en for lang Stang maa krænke enhver ægte Ven af Danebrog.

At Kolonien ikke maa opgives som Bopæl er en lempelig Formulering af, at Ko¬
lonien ikke maa bruges til egentlig Beboelse. Der er en Del ret selvfølgelige Ting,
som Kolonisterne ikke maa, som f. Ex. holde Dyr, sætte Højttaler i fri Luft, have
Udsalg etc.

Med Grund, Dræning, Veje, Hegn, Hække, Vand, Randplantning, Aftaldskasser,
Forsamlingshus, Toiletter staar hver Have Kommunen i ca. IOOO Kr.. hvoraf Grun¬
den repræsenterer Halvdelen. Den store Anlægssum skyldes dels, at Terrænet var
lidet reelt, at den brede Randplantning forhindrede stærk Udnyttelse og endelig, at
Adgangsvejens Ordning i det kuperede Terræn krævede en Del Arbejde. Paa almin¬
delig Mark vilde Udgiften kun beløbe sig til ca. Halvdelen.

Det aarlige Lejemaal løber til IQ55> og der betales 12 Øre pr. Kvadratmeter. Der
er efter svensk Mønster indført den gode Bestemmelse, at naar hele Lejen er indbe-

l dblik over den smukke Koloni Mariehøj ved Roskilde, som man kan glæde sig over fra Sydbanen
umiddelbart udenfor Byen.
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talt, refunderes der Foreningen 25 pCt. til Brug for Foreningens Fællesudgifter. Paa
denne Maade sikrer Kommunen sig, at Foreningen vedligeholder, hvad den skal. (I
Slagelse nye permanente Koloni betales 6 Øre, i midlertidige kommunale Kolonier
hetales omkring 3 Øre).

I Tyskland og Belgien og ogsaa i vore Provinsbyer har jeg ofte bemærket, at alle
Kolonisterne i samme Koloni —stort set —staar paa samme Trin af Havedygtighed; i
Jægersborg varierer det paa mærkelig Maade fra det rene Dilettanteri til det nyde¬
ligste Arbejde. Da der ikke de første Aar kan tages ordentlige Fotografier, har jeg tøjet
et Par Billeder fra andre Kolonier til Artiklen. G. N. Brandt.

ROSENNYHED
Karen Poulsen er en ny Polyantha-Hybrid, fremkommen ved Krydsning af „Kir¬

sten Poulsen" med „Vesuvius". Blomsterne er større end paa „Kirsten Poulsen", men
Farven er meget smukkere lysende skarlagen, og den bliver ikke „blaa" ved Af¬
blomstringen. Blomsterklaserne er meget store, Løvet er smukt, og Plantens Vækst
er kraftig, men noget lavere end „Kirsten Poulsen". — Paa den lige afholdte Udstil¬
ling i „Forum" blev denne Nyhed tilkendt Dronningens Ærespræmie, og den er i
dette Efteraar tilkendt en Førstepræmie af det engelske Rosen-Selskab.
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FRA EN VILLAHAVE PAA FREDERIKSBERG
Medfølgende tre Billeder fra Fabrikant Edv. Vibe-Hastrups smukke Have paa

Carl Feilbergsvej Nr. 8 er taget nu i Sommer, efter at de seneste Ændringer i For-
aaret er tilendebragt.

Det første af Fotografierne viser Udsigten gennem Vinterhavens Fløjdøre. Det for¬
sænkede Parti bestaar af to Stenbede, der mod Gangen og det omgivende Græs be¬
grænses af lodretstillede Fliser, der ligesom Fliserne i selve Gangene er den smukke
røde Sollinger Sandstensflise. Baggrunden er Hæk af Thuja occidentalis fastigiata,
medens der paa begge Sider af Bænken er smaa Rhododendronplantninger med Lyng
som Kant og to flankerende, klippede Tax. Dette Billede Nr. 2 viser hvorledes Ra¬
batten indenfor Hækken er arrangeret med Nexøbrokker (Affald fra Nexø-Sand-
stensbruddene), Stenplanter, Stauder, Rhododendron og større og mindre Stedse¬
grønne. Længst tilbage skimtes svagt F-nkeltheder i et Stenparti, der i Hjørnet mellem
Vejen og Sydskellet danner Baggrund for en ret stor Vandflade. Stenmaterialet er

udelukkende Nexøbrokker. Det tredie Billede viser dette Parti. A. Ulleriks.

* *

*
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DIREKTØR H. JERICHOWS HAVE
Det store og smukke Hus, som er bygget af Arkitekt Tyge Hvass, ligger paa en

forholdsvis lille Grund, Hjørnet af Helleruplunds Allé og Fannys Allé i Hellerup.
Hele den søndre Del, som er noget beskygget fra Nabohaverne, er lagt ud som

en Græsflade med nogle Frugttræer, og gamle Hyld og Hassel i Skellet. Ved Husets
Sydside er der to Terrasser, en større, højtliggende Vest for Fremspringet i Bygnin¬
gen, og en mindre, lavere liggende, som kun er aaben mod Syd, idet den skærmes
af Fremspringet, Garagen og Hegnsmuren. Langs denne er der en Rabat med Roser.

Det var meget vanskeligt at finde en Løsning ved Vestgavlen. Der skulde gerne
være noget smukt ud for Spisestuen, men Køkkentrappe og Kældernedgang kommer
meget tæt paa. Ud for Karnapen ligger nu en rund, 40 cm forsænket og græsklædt
Plads, som er indrammet af Bøgebæk og bestemt til Baalplads.

Udenfor Hækken er der lagt en cirkulær Stauderabat, som er adskilt fra Gaar-
den ved nogle Buske. En rund Blomsterhave, der, som normalt, har Blomsterne in¬
denfor Rammen, virker altid meget lille i Forhold til Arealet; det hele oversees vist¬
nok alt for let. Naar Blomsterne derimod vokser udenfor en rund Y æg, er der mere

Oplevelse i at vandre Rabatten rundt, ikke mindst fordi Lys og Skygge veksler saa stærkt.
Mod Gaden ligger Huset frit uden Hegn, langs Muren er der kun plantet nogle

Lonicera pileata. Det er en storartet lille Plante til Anvendelse paa skyggede og ud¬
satte Steder.

lOQ



EN LILLE GRØNNEGAARD I GLYPTOTHEKET
For at vinde Plads til Ny Carlsbergfondets Kontorer er der opført smalle Jern¬

betonbygninger paa de tre Sider af en af Lysgaardene i Glyptotheket. Den reduce¬
rede Gaard ønskedes pyntet lidt, saaledes at den blev saa grøn som mulig.

Der kommer ikke meget Lys ned, det vilde næppe være godt at regne med Blom¬
sterplantninger, det grønne bestaar i Græs i Bunden og Vedbend paa alle Mure.

Flisemønstret er bestemt af de mange Færdselsmuligheder, der maa være, og af
den store Dampskorsten, som efter Byggeriet staar ekscentrisk i Gaarden. De dob¬
belte Fliserækker langs de to Mure byder Kontorpersonalet Siddepladser.

Fliserne er Opdal Gneis, 6OX6O cm i Kvadrat.

* *

*
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FRU LILI ARMANDS HAVE
En lille sydvendt Rækkehushave paa fem en halv Meters Bredde og godt sytten

Meters Længde. Obligatorisk Granraftehegn paa de tre Sider.
Nærmest Huset er der to Terrasser af Kalkstensbrudfliser. Den øverste er for¬

holdsvis lille, saaledes at den nedre, der formodentlig vil blive brugt mest, kunde
blive noget større. Den buede Trappes vandrette Skifter gaar igennem i de korte
Støttemure.

I Havens største Del er der lagt et Mønster af Betonfliser, 50 cm i Kvadrat. Midt
i Haven danner Mønstret en ret bred Vej, udvidet til en Siddeplads mod Syd.

For at opnaa en vis Ro bliver der kun plantet gule Blomster, slige ensfarvede
Blomsterhaver kan virke meget smukt og stærkt, men hvor der kun er et eneste Ha¬
verum, altsaa kun Mulighed tor en Farve, er det vanskeligt at komme uden om gult.
Blaat virker særlig smukt, men udelukker Plantning af Roser, Tulipaner og andre
meget ønskelige Blomster. Rødt volder store Vanskeligheder ved Farvesammensæt¬
ninger. Gult maatte alt i alt anses for den heldigste Farve, og her var heldigvis ikke
nogen Animositet mod Gult.

Der er dog et Par Undtagelser fra det Gule, men ikke noget, som faar videre
farvemæssig Betydning. Der plantes et Par Polygonum baldschuanicum nær Huset,
for hurtig at opnaa Dække. Paa Raftehegnene espalieres Viburnum rhythidophyllum,
og i de smaa firkantede Felter mellem Midterfliserne plantes Sedum lydium.

* *

*

C. Th. Sørensen: Fru Lili Armands Have.
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ET ROSENBED
Planen viser en meget lille Havedetaille. I Landsretssagfører Johan Heilesens Have

ønskedes indrettet Plads til Roser paa et lille Stykke Jord, der ligger mellem en Ind-
kørselsvej og Østskellet. 1 dette vokser der en Række Buske, som maatte bevares,
fordi de skærmer mod Indblik fra en Sti, og ved Indkørslen er der bøje Træer, som
skygger fra Vest. Roserne kunde altsaa fornuftigvis kun placeres midt i den lille Græs¬
flade.

Det havde naturligvis været mest ligetil at lægge et rektangulært Bed der, hvor
Lyset er, men jeg synes jo, at dette er morsommere. Livet skal da heller ikke være
bar graa Teori. Det er utvivlsomt en søgt Form, og den er ogsaa æstetisk bestemt
(Tiaaber jeg da). Det synes mig, at det hensigtsmæssige er opfyldt, og det har været
morsomt at spekulere Formen ud og se den omsat i Virkeligheden. Forresten er det
en Ubetydelighed, der ikke bør udæske stærkt til Kritik paa tilrøgede Tegnestuer.

De to sekskantede Bede ligger symmetrisk. Til Kant og Adskillelse er der lagt
Klinker paa Fladen, skiftevis i smalle og brede Baand, som det ses paa Tegningen.

C. Th. Sørensen.

* *

*

112



TO GARTNER HAVER
Det er altid morsomt at tegne Haver til Kollegaer i Gartnerfaget. Det kildrer saa

behageligt, der hvor Forfængeligheden sidder —jeg bilder mig ind, at en La>ge føler
sig en Smule smigret, naar han kaldes til Hjælp af en Kollega i et vanskeligt Tilfælde.
Dernæst kan en Gartnerhave ofte indrettes ikke saa lidt anderledes end en almin¬
delig Villahave, og man synes jo i Reglen bedst om de af sine Frembringelser, der for
andre ser lidt vanskabte ud.

De nedenfor gengivne to „Tilfælde" er af saa ny Dato, at de endnu kun er paa¬
begyndt.

Gartner Mose har et landskendt Driv husgartneri i Glamsbjerg. Hans Blomsterhave
kan overses fra Gaden og er beregnet herpaa. Partiet nærmest Gaden, der ligger 3
Trin over den øvrige Del, men noget lavere end Gadens Niveau, er formet som

Blomsterterrase, delt i Kvadrater ved Hjælp af Fliserækker. Tolv af Felterne er be¬
plantede med Græs — de øvrige 13 med Blomster, og det hele er indrammet af en
lav Plantning bestaaende af Rododendron og andre — ret lave — stedsegrønne Ting.
Blomsterfelterne skal fyldes med Calceolaria, Begonia, Verbena, Pelargonia og lig¬
nende Ting fra Drivhusene, samstemt i Farve, men gerne vekslende fra Aar til Aar.
Det hele bliver altsaa nærmest et forsøg paa at genoplive „Tæppebedene" fra om¬
kring IQOO i moderne Form.

Havens nedre Del er hovedsagelig en stor Græsflade, der sænker sig ned mod og
omslutter Gartneriets mægtige runde Vandbassin, der leverer Vand til Drivhusene.
Bassinet skal indrammes af høje Thujahække og en Krands af Kirsebærtræer. Langs
Plænens Sider er der brede Rabatter med Stauder og sjældnere Buske.

* *

*

Gartner Th. Jespersen har en af Odenses største Frugt- og Blomsterforretninger.
Hans nye Have udenfor Byen har en ret sjælden Arealform — en retvinklet Trekant
med Nordskellet til Hypothenuse. Arealet skulde benyttes til Dyrkning af finere Frugt
og til Indretning af en Opholdshave i Tilknytning til Villaen, og i Nordskellet øn-
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skede Ejeren en Espaliermur opført. Dette gav Steclet til den i Flanen viste Udform¬
ning. En væsentlig Del af Arealet er indrettet til Dyrkning af Espalierfrugt. Den 2
Meter høje Espaliermur i Nordskellet er ført omkring Gaarden og en stor Del af Op¬
holdshaven, og parallelt med Nordmuren løber en Række fritstaaende Spalierer, der
beplantes med Blommer, Pærer og Fersken. Striberne mellem Espalierrækkerne udnyt¬
tes til Kransemateriale af forskellig Art. Oversigtsplanen viser med fuldt optrukne Li¬
nier Murene og med punkterede de fritstaaende Spalierer.

Opholdshaven er, bortset fra Murene omkring den, ikke saa forskellig fra almin¬
delige Villahaver — der er mange Blomster i den, samlede i et stort Felt, delt med
Fliserækker, der er Løvgang-Bassin indbygget i Opholdsterrassen ved Fluset o. s. v. —

Den Del af Opholdshaven, som Murene ikke omslutter, er indrammet af Bøgehække,
og hist og her er der anbragt et større Træ for at give Skygge og for at give Fla-
ven en mere vekslende Profil.

Naar dette Anlæg engang er fuldført, vil det nok virke ret særpræget. Det er jo
ikke saa storslaaet som Anlægene hos Mertens i Bonn, men noget i den Retning,
og en Espalierhave er jo nu til Dags en Sjældenhed her i Landet. T. Wad.

ADENOSTYLES
\ or Bestand af Stenhøjsplanter stammer fra meget forskellige Egne og indbyrdes

meget afvigende Lokaliteter, hvorfor vi ogsaa paa disse Anlæg søger at skabe saa

mange forskellige Voksekaar som vel muligt. Det er dog ofte saaledes, at man kan
strides om, hvorvidt en Plante bør henplantes paa Stenhøjen eller bør have sin Plads
i Stauderabatten. Somme Planter trives nemlig egentlig godt nok sidstnævnte Sted,
men træffes ikke desto mindre oftere paa Stenhøjen paa Grund at visse Egenskaber,
som gør, at de bedre kommer til deres Ret her; andre Planter fra ganske samme
Lokaliteter og hvis Størrelsesforhold vilde anvise dem til Anbringelse blandt Stau-

114



derne, maa dog absolut plantes paa Stenhøjen, fordi Voksekaarene i Stauderabatten
slet ikke tiltaler dem. Adenostyles-Arterne er netop af denne sidste Slags.

Af Adenostyles som paa tysk kaldes Hufblatt (d. v. s. Horblad) findes 3 for¬
skellige Arter i Mellemeuropa, hvilke tre Arter dog staar meget nær hinanden bo¬
tanisk set. I systematisk Henseende kommer Adenostyles nær til Petasites, Eupato-
rium og Ageratum. De vokser i Mellemeuropas Bjærgegne væsentlig i 1500-2000 m.

Højde, sine Steder dog gaaende ned til c. 500 m. og i disse Bjergegne forekommer
de i Skovrande, i Krat, ved Bække, i Morænedannelser og i Kløfter. Grundbladene
er ret store, gerne bredt hjærteformede eller hjærteformet-nyreformede, skarpt tak¬
kede, Oversiden er matgrøn eller blaagrøn, Undersiden er bleggrøn, hvidlig eller
endog hvidfiltet med stærkt fremtrædende Nervenet; Stængelbladene er faa, meget
mindre end Grundbladene, Stængelen ender i en grenet halvskærmformet Blomster¬
stand bestaaende af en Del blegrøde eller smudsigt lillarøde Kurve. Plantens Højde
er c. 50 cm. Silva Tarouca anbefaler Adenostyles til Plantning i Parker paa fugtige
klippeagtige Skraåninger i Halvskygge og paa Kalkbund; vi maa i Henhold hertil
anbringe dem i Kløfter paa Stenhøjenes nordvendte Side, i muldet, fugtig Jord, der
dog maa være vel afdrænet. Adenostyles formeres nemmest ved Deling. De 3 Ar¬
ter, som findes i Europa er A. glabra, A. aUiariae, tomentosa, hertil foruden dog en
Del Synonymer. — Axel Lange.
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„The Rocket", dyrket i Balje.

TR I TO MA U VARIA - „THE ROCKET"
Denne farveskønne Sensommerstaude, der netop da dette skrives har sin Højsæson,

er desværre langtfra saa hyppig i vore Haver, som den for sin rige Blomsterpragts
Skyld fortjener at være.

Aarsagen hertil er sikkert dens kedelige Tilbøjelighed til at dø bort om Vinteren,
noget der er forstaaeligt, naar man hører at Tritomaslægten har hjemme i Sydafrikas
varme, solrige og tørre Egne. Sorten „the Rocket", der skal være fremkommet ved
gentagne Krydsninger mellem forskellige Arter og Hybrider, anses for nogenlunde
haardfør, naar den gives en lun, solrig og tør \ okseplads og forsynes med et hensigts-
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mæssigt \ interdække. \ ore almindelige mildere Yintre vil den ogsaa i Reglen staa
igennem, men sætter Kulden for Alvor ind, streng og langvarig, saa Slyngroserne i
Mængde dor bort til Jordoverfladen, kan det betyde Knald eller Fald for vor Staude.

„The Rocket" er maaske den værdifuldeste af alle Tritoma. Den er en statelig
Plante med lange sivlignende Blade, der udvikles i Mængde, og Blomsterstilken, der
er tyk og glat, hæver de i et stort Aks tæt samlede Blomster højt og frit over Blad¬
massen. Blomsterfarven er pragtfuld orangerød, og Blomstringstiden falder fra midt i
August, til Frost indtræder. Blomsteraksene kan paa ældre store Planter fremkomme
i betydeligt Antal, der er saaledes talt indtil 50 samtidig blomstrende Toppe paa en
Plante. Den ynder kraftig gødet Jord og rigelig Vanding i Vækstperioden, ogsaa med
flydende Gødning. Egner sig godt for Stenpartier, som Solitærplante og paa Rabat¬
ter med lavere Stauder, saaledes at den ses frit og udækket, den er nemlig af Ha¬
bitus en baade smuk og egenartet Plante.

Som Gruppeplante, altsaa sammenplantet i større Mængde, er den derimod ikke
at anbefale, da de lange og, som det af Billedet vil fremgaa, ligesom overknækkede
Blade let vil give det hele et uordentligt Udseende.

I U niversitetets botaniske Have var den i sin Tid plantet paa en smal Rabat om¬
kring det store Springvandsbassin ved Væksthusene. Her, umiddelbart ved en spej¬
lende Vandflade, var den virkelig vel anbragt og af megen Effekt.

Dens afskaarne Blomster holder meget længe i Vand, og den er derfor ypperlig
ogsaa til Afskæring. Unge Blomsterstande, hvis Blomster endnu ikke er udsprungne,
kan udvikles fuldstændig, ganske som sad de endnu paa Planten og ikke befandt sig
i Dagligstuen i en Vase.

Stagnerende Fugtighed i Jorden taaler den ikke, den vil da uvægerligt raadne om
\ interen. Derfor bør ogsaa Vinterdækket være af en saadan Art, at det saa vidt mu¬

ligt holder Planten tør.
Ganske tørre, visne Blade, der holdes sammen om Planten under en Top eller

Hjælm af Grangrene med Naalenes F nderside ud og Grenspidserne mod Jorden, af¬
giver et Dække, som har vist sig meget formaalstjenligt. Det lader nemlig Hovedpar¬
ten af Regnvandet løbe af, saaledes at Bladene holdes nogenlunde tørre og porøse.

Drejer det sig 0111 enkelte Planter, er en omvendt med ren tor Halm godt udfo¬
ret Tønde en næsten sikker Maade at dække paa, men den er jo ikke netop pyn¬
telig.

Trods al mulig Dækning kan det en streng \ inter gaa galt, og det vil derfor være
rigtigt at sikre sig ved i Tide, September—Oktober, at frastikke nogle af Planternes
yngre Sideskud med lidt Rod ved, plante disse i Potter og overvintre dem frostfrit.

Som hosstaaende Billede viser er Tritoma særdeles velegnet til Dyrkning i Baljer,
og den er meget taknemlig dyrket paa denne Maade. Den fotograferede Balje til¬
plantedes i Oktober 1931 nied tre jævntstore Eksemplarer og havde nu i Efteraaret
ialt 17 Blomsterstande. Som Dekoration er den saaledes anvendt af stor \ ærdi.

En Plante med saa farveprægtige Blomster som Tritoma faar let Navne, der præ¬
ges heraf. Englænderne kalder den „flame flower" eller „red—hot poker". Herhjemme
kaldes den for „Raketblomst" og „Fakkellilje". A. UUeriks.
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Anka Rasmussen:
Øverste og nederste Del af Baghaven til Arkitekt Ove Poulsens Rækkehushave.
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EN RÆKKEHUSHAVE
Medfølgende Fotografier er taget fra Arkitekt Ove Poulsens toaarige Rækkehus¬

have i Soldalen. Den lille f orhave, der er hegnet med stedsegrøn Hæk, er inddelt
saaledes med Hiser, at den danner 8 Firkanter. Disse er tilplantet med Roser med en
farve i hver. Baghaven. 1 Stedet for den Stenskraaning, som er placeret om Terras¬
sen i alle Rækkehushaverne ved Overtagelserne af disse, saavel i Kvarteret derude
som i Sundvænget og paa Fuglebakken, er der lavet en Støttemur af Ølandsaffaldssten,
hvorpaa der er plantet en bred Vange af gamle klippede Buksbom. Flavens nederste
Del er fliselagt og hævet et Par Trin op, saa man ogsaa der kan sidde og have Ud¬
sigten over Sundet. Denne Plads er i Siderne afgrænset af svære Taks, desuden er en
enkelt Birk og et Par lave Buske placeret i denne. Som Billederne viser, er der en rum-
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melig Plæne og langs Raftehegnene stenkantede Blomsterrabatter, den ene med sol-
elskende Stauder og Stenplanter, den anden med skyggetaalende Planter.

Det er en Have uden mange Kunster. Naar den alligevel ikke virker kedelig, men
forholdsvis tiltalende baade Vinter og Sommer, saa er det vist fordi den, trods sit rige
Plantemateriale dog er blottet for alle Lilleputhavedetaljer, men som naturligvis af mange
anses for saare prisværdige. Anka Rasmussen.

Axel Hol^hausen: Tusett olika trad och buskar till prydnad for park och trådgård. 333 Sider. Al¬
bert Bonniers Forlag, Stokholm.

Første Del omhandler Aarstidens forskellige Træer og Buske, anden Del de løvfældende Træer
og Buskes Plantning, Sammensætning og Forædling, og tredje Del omhandler Træers og Buskes An¬
vendelse, f. Eks. til Gadebeplantning, aim. Allébeplantning og Villahaver o. s. v.

Det er paa mange Maader en meget interessant og lærerig Bog for planteinteresserede Læsere.
* *

*

Ir. J. P. Fokker: Tuinen in Holland. 92 Sider. Udgivet af Forlaget „Kosmos", Amsterdam.
Naar man blader i denne Billedbog over moderne hollandske Haver, synes man næsten ligesaa godt,

det kunde være Billeder fra moderne danske eller endnu mere engelske Haver; det eneste, man ikke
i den Grad ser anvendt herhjemme i hvert Fald, er Støttemure og Gange af Mursten. Efter denne
Bog at dømme spiller Murstensmaterialet en ganske enorm Rolle i Haverne i Holland. Fotografierne
er gode, men lidt ensidige. Det er Murstensmure, Stenplanter og Vand og Vand og Stenplanter og
Mursten — omtrent paa samme Maade.

* *

*

Aim. dansk Gartnerforening har udsendt 2. Udgave af Professor Anton Pedersen: Dyrkning af
Køkkenhaveurter. Bogen er som den foreligger beregnet paa Undervisning, men er ved sin let til¬
gængelige og overskuelige Inddeling fortrinlig ogsaa som Haandbog, og den medtager indenfor sit
Omraade, hvad Udviklingen siden 1. Udgaves Fremkomst har ført med sig af Nyt. Den er, som man
kan vente det af Forfatteren, korrekt og omhyggelig og saaledes en værdifuld Støtte for den, der
søger Oplysning om Kulturerne og Vejledning ved Sortsvalget. A. U.

* *

*

Johannes Tholle: Sommerens Blomster. (Hage & Clausens Forlag —J. Fr. Clausen).
Denne Bog er, som det i en tidligere Anmeldelse blev nævnt, Nummer to af de tre Bøger, For¬

laget agter at udgive. Den er som „Foraarets Blomster" en god Bog for Haveejeren, for hvem den
jo ogsaa er skreven; Fagmanden vil maaske have lidt at indvende flere Steder. Eig. Kiær.

* *

Danske Herregaardshaver, udgivet af Det kgl. danske Haveselskab med Støtte af Ny Carlsberg¬
fondet.

Af det store Værk: Danske Herregaardshaver er nu udkommen det fjerde Hefte, som omhandler
Villestrup i Jylland. Artiklerne til dette Hefte er skreven af Dr. phil. Vilh. Lorentzen og Lektor Ge¬
org Georgsen.

B

* *

*
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Soppedammen m. ni.

DEN NYE PARK VED DALGAS BOULEVARD
Hovedstadens største samlede Parkanlæg er Haverne ved Frederiksberg Slot deraf Roskildevejen deles i to: Søndermarken mod Syd og Frederiksberg Have med

Zoologisk Have og Haveselskabets Have mod Nord. De gamle Slotshaver er endnu
Statsejendom og det samme gælder Landbohøjskolens Have. Tilsammen udgør disse
Anlæg over IOO ha beliggende indenfor Frederiksberg Kommunegrænse. Nogen større
Trang til Parker af denne Karakter kan derfor næppe siges at være tilstede, men
efterhaanden som Kommunens helt indesluttede Areal bebygges, savnes der dog hist
og her Legepladser for mindre Børn og Siddepladser „i det grønne".

I Erkendelse heraf har Frederiksberg Kommunalbestyrelse nu sidst udlagt det %2ha store Areal mellem P. G. Ramnis Allé, Dalgas Boulevard, Finsens Vej og en nyGade parallelt med Boulevarden til et offentligt Anlæg, der er planlagt af Kommune¬
gartner Michael Gram og udført af Kommunens egen Gartnerstab.

Den tørste Tanke havde nok været at udlægge Arealet til to Fodboldbaner, men
et Blik paa hosstaaende Billeder viser formentlig med al Tydelighed, at det var Soppe-dam og Sandkasse der var Trang til. Om de unge Mennesker skal cycle et Par Mi¬
nutter kortere eller længere til Boldbanen er ganske ligegyldigt, Cycleturen er ogsaa
Motion, inen hvis en Legeplads ligger ret langt borte har den ingen Betydning for
de Hjem hvor begge Forældre er beskæftiget Dagen igennem og derfor ikke har Tid
til at lodse Børnene gennem Gadernes Trafikfarer.

Selv om man ikke helt kan undgaa Følelsen af at være i en konservativ indstillet
Kommunes Anlæg, er den nye Park dog paa flere Punkter i god Overensstemmelse
med Tidens Krav. Sandlegepladsen med et forsænket Midterparti med Sand omgivetaf urokkeligt store Kampesten og yderst Fliser er hvad man for Tiden kalder „helt
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Sandlegepladsen.

rigtig", og det samme gælder Idéen med den betonstøbte og astaltbelagte Plads der
alt efter Aarstiden kan benyttes til Soppeplads, Rulleskøjtebane og Isbane for Smaa-
børn. Men skulde der ikke have været endnu en Sandplads eller to? tor Børnene
er mange og bliver stadig flere trods alt.

Det er ogsaa et Fremskridt i Sammenligning med Hovedstadens ældre Anlæg at
Parken kun er indhegnet med et lavt Hegn uden Laager og holdes belyst som of¬
fentlig Gade, tilgængelig til alle Døgnets Tider. Der er noget ganske urimeligt i at
Veje der om Dagen fungerer som Færdselsaare i en By lukkes ved Mørkets f rem¬
brud fordi de fører gennem en Park, men det er dog endnu Tilfældet i Østre Anlæg,
Ørstedsparken og Kongens Have, hvad navnlig for de to sidstnævntes \ edkommende
medfører ikke uvæsentlige Omveje for adskillige Mennesker. Ved den nylig stedfundne
Omlægning af Kongens Have kunde der uden Tvivl være installeret en pragtfuld
Belysning for det Beløb der blev anvendt til et højt og særdeles kostbart Hegn langs
Gothersgade. Og var der kommen Lys havde Hegnet været overflødigt.

Egentlige Byparker bør altid regne stærkt med den gennemgaaende Trafik. Hvor
der kan „skydes Genvej" gennem et Anlæg er det at stor Betydning. Det afbryder
den daglige 1 ur fra Hjem til Arbejdsplads paa en yderst behagelig Maade naar man
fra den smalle Gades Uro med Fordel kan lægge Vejen ind gennem et Anlæg, der
aabner sig venligt smilende, grønt, frodigt og friskt i velgørende Modsætning til Ga¬
dernes Støj og Trafik.

Men en Park skal ogsaa være et Sted hvor der er godt at være tor dem, der har
Tid til at sidde og falde til Ro, for de Gamle, for Mødre med Sinaabørn, for Rekon¬
valescenten og hvem der ellers gerne vil tilbringe en Stund i kønne Omgivelser, og
det er ikke altid let at forene Hensynene til begge Kategorier. I det nye Parkanlæg
er der særlig tænkt paa de sidste, dem der vil opholde sig i Parken, medens den
gennemgaaende Trafik næppe har været ønsket i samme Grad. De to Stenhøjes Plads
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Fra en af Stenhøjene.

tværs for Indgangene er næsten sindbilledlige i denne Henseende. Bare rolig! Ikke
fare lige igennem! Men for den der har Tid er der mange gode Siddepladser baade
i Sol og i Skygge med Udsigt over den store Plæne og de mange Blomster.

De to Stenhøje er vel nok Planens svageste Punkt. Tilstedeværelsen af saadanne
to symetrisk anbragte Bjergrygge i det iøvrigt helt udplanerede Anlæg er mildest talt
umotiveret selv om det skal indrømmes at de i sig selv er vel opbyggede og tiltrods
for det lidt tarvelige Stenmateriale (Betonophugning fra asfalterede Gader) afgiver
gode Voksepladser for et rigt Flor af Stenplanter og Smaabuske, der sikkert vil in¬
teressere mange Havevenner.

Med en mere fantasifuld Udnyttelse af de ret store Højdeforskelle Terrænet frem¬
bød før Anlæget paabegyndtes havde det dog vist været muligt at fremskaffe ligesaa
gode Voksepladser at denne Art i nøjere Kontakt med Haven som Helhed og maa-
ske endda med ringere Bekostning.

Beplantningen er som Helhed godt gennemtænkt og skal nok med Tiden gøre sig
fordelagtig gældende. Længst mod Syd i Skygge af den høje Bebyggelse er stedse¬
grønne Træer og Buske: Fyr og Gran, Kristtorn, Rhododendron, Prunus Shipkaen-
sis o. 1. vintergrønne Ligustrum ovalifolium, og foran disse Cotoneaster og Berberis¬
sorter, Vildroser, Tjørn og andre med farverige Frugter og smuk Efteraarsfarve. Langs
Siderne er indplantet rødblomstrende Kastanier fra Boulevarden, hvor de blev er¬
stattet med Lind, og omkring Legepladserne staar Sølvlind og Tilia euclora. Beplant¬
ningen har dog ikke endnu faaet sin endelige Udformning i Enkeltheder, en Del Bede
og Rabatter vil uden Tvivl blive fjernet naar Græsset er blevet saa stærkt at Færd¬
sel bliver tilladt, og efterhaanden som Træerne vokser til er det nok ogsaa Menin¬
gen at fjerne en Del Buske der kun skal fylde lidt i de første Aar.

Rulleskøjtebanen mangler endnu sit Asfaltlag, den paa Planen viste „Pavillon" der
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Fra et Vindue i Arbejdernes Andels-Boligforening.

ikke er tænkt i Lighed med Pavillonerne i Provinsbyernes Anlæg, men tjenende som
Læskur, Toiletter, Folke- og Redskabsrum, er heller ikke opført, og Legepladserne
v enter endnu paa sit „.Møblement" af V ipper og andet lignende, altsammen Mangler
der vil blive rettet i den nærmeste Tid, og Frederiksberg er da blevet beriget med
en virkelig Folkepark til Gavn og Glæde for et stort, tætbebygget Kvarter.

E. Erstad-Jørgensen.

* *■

Dalgas Boulevard med Anlæget tilvenstre.
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Michael Gram: Plan af Anlæget ved Dalgas Boulevard.

DANSKE HERREGAARDSHAVER
4. Villestrup.

Det er altid behageligt at faa en smuk Tryksag i Haanden, og alene af den Grund
har man Glæde af „Danske Herrega artishaver". \ i|lestruphæftet er i saa Henseende
ingen Undtagelse fra de foregaaende, den har sine Forgængeres behageligt klare Form
og vederhæftige typografiske Udstyr. Man nikker glad genkendende til Vignetten med
den grønne Stjerne og glæder sig over de mange smukke Billeder og de smaa Kort
med Diagrammer. •

Noget kan man jo altid hitte paa at indvende. Man burde maaske begynde Hef¬
tet med Opmaalingsplanen, i Stedet for at lade denne kede sig allerbagerst, og det
er irriterende, at de sidste Par Linier af Dr. Lorenzens Artikel er dumpet om paa
Side Q2. Men det er jo nu Smaating.

Derimod synes jeg stadig, at Opmaalingsplanen er tegnet altfor elegant, den kunde
i al Fald være tydeligere. Naar Arkitekter tegner Haver, hvor man regner med De¬
cimetre, eller Huse, hvor man regner med Centimetre, benytter de altid de tyndeste
Streger, der lader sig fiske op al Tushkoppen, medens Ingeniører, der dog ofte niaa
regne med f. Lks. Tusinddels Millimetre, benytter Streger af Tykkelse som et Mid¬
delkosteskaft. Hvorfor er det ikke omvendt? — En af de faa endnu uløste Verdensgaader.

Dr. Lorenzens Artikel 0111 Villestrup Have siger egentlig ikke saa forfærdelig meget
til Belysning af netop dette Anlæg. Men der drages i Artiklen en interessant Paral¬
lel mellem Havekunst, Byplanlægning og Teater og den Treklang, de danner i Ba-
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roktidens Kunst. Unægtelig er der ofte en forbløffende Overensstemmelse i Titlens
Behandling af disse tre Kategorier af kunstneriske Opgaver, men Overensstemmelsen
tor dog næppe begrundes med, at den ene Kunstform direkte har paavirket den
eller de andre. Dr. Lorenzen antyder ej heller noget saadant, men andre kunde maa-

ske fristes til paa den Maade at trække Parallellen videre ud, og det tror jeg vilde
være urigtigt. Snarere maa Ligheden i Opfattelsen forklares ved, at de paagældende
Kunstnere var saa gennemtrængt af Tidens Formsprog, at alt, hvad de rørte ved,
fik et fælles Præg. Ofte var det jo endda samme Mand, der maatte klare Opgaver
under alle tre Kategorier.

Interessant er ogsaa Dr. Lorenzens Understregning af, at Haven i det l8. Aarhun-
drede var et nødvendigt Tilbehør til Herregaarden og hørte med til selve Begrebet
Herresæde.

Derimod synes jeg ikke, Dr. Lorenzen har Ret, naar han karakteriserer Villestrup-
haven som bestaaende af to Hovedled forskudt for hinanden paa Grund af Terræn¬
forholdene, og at man kun nødtvungent har maattet undlade at gøre hele Anlæget
symmetrisk, f or mig ser det i al Fald ud, som om det symmetriske Midterparti er
selve Haven og det øvrige mere tilfældigt og underordnet. Symmetrien i Barokhaverne
udstraktes jo dog kun til det, der paa een Gang kunde overses, medens det, der laa
udenfor, ikke behøvede at være symmetrisk i Forhold til Hovedled eller andre side¬
ordnede Led.

Lektor Georgsen giver en interessant og for Opfattelsen af Havens plastiske Op¬
bygning saare instruktiv Analyse, fuld af morsomme Aforismer og en lille Paradox
hist og her. Analysen bygger rimeligvis paa en helt forkert Arbejdshypothese, hvad
Forfatteren ogsaa selv antyder. Men det er jo ikke første Gang, at en forkert Ar¬
bejdshypothese har givet fortræffelige praktiske Resultater.

Artiklen gaar ud fra den Tanke, at Anlæget er udformet tor at ses udefra — fra
Borgen — og ud fra denne Antagelse forklares og begrundes Enkelthederne. De For¬
hold, der, naar Haven tages som en selvstændig Enhed, fremtræder som Mangler,
bliver under denne Synsvinkel til beregnede, villede Virkemidler. Man har gjort, hvad
der var nødvendigt for et godt Billede, set fra Gaarden, og kun det.

Men er en saa sublim Opfattelse af Anlæget virkelig begrundet? Jeg fristes i al
Fald til at anlægge en mere prosaisk. Man ved jo af Erfaring, hvor ofte en maaske
ret storlinet Plan — af Mangel paa Forstaaelse, af Mangel paa Midler og mange andre
Grunde — bliver beskaaret til Ukendelighed ved Ldførelsen. Maaske har man ogsaa
ved Villestrup haft store Planer, men er gaaet træt, før man rigtig fik begyndt. Man
har saa i Stedet taget Forholdene, som de var, og ordnet sig saa let som muligt. De
store Jordarbejder, der tilsyneladende er gjort, behøver ikke at have været saa store
endda. Terrænets Hovedform er ikke anderledes, end Naturen undertiden skaber den,
og der er maaske ikke gjort andet, end at man foran den nuværende Terrasseskraa-
ning har kørt Jord bort, ikke saa meget for det nuværende Hovedpartis Skyld som
for at fylde op paa de lavere Arealer.

Det være nu, hvad det vil. Under alle Omstændigheder er Haven paa Villestrup
interessant at stifte Bekendtskab med og Lektor Georg Georgsens Artikel saare læse¬
værdig. P. Wad.
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Berberis Gugnepainii.

NOGLE NYERE BERBERIS
Blandt den Alængde nye Prydbuske, der i de sidste Aartier er kommet til os —

væsentlig tra det vestlige Kina — indtager Slægten Berberis en meget dominerende Stil¬
ling, ikke alene paa Grund af sin Artsrigdom; men ogsaa fordi de saa let krydsbe-
frugter hinanden, hvilket har til Følge, at der opstaar en Mængde nye Mellemformer,
der gaar i Handelen under Fællesnavnet „New Hardy Hybrids", saa det til Tider
kan være vanskeligt at skelne Arter fra Hybrider. Dette er maaske mindre væsent¬
ligt for Havearkitekter, naar blot de Planter, der udleveres, svarer til Formaalet, til
de smaa intime Haver, hvoraf vi'for Tiden har mest. Berberis er tillige velegnet
til Indplantning blandt stedsegrønne Træer og Buske og mellem Rhododendron, lige¬
som de ogsaa paa Stenhøje er af en udmærket Virkning. Væksten er lav eller halvhøj,
Størrelsen varierer for det meste mellem I og 2 Meter, de er lette og graciøse af Vækst,
tor det meste med overhængende Grene, der paa Forsommeren er fyldt med smaa
lysegule Blomsterklaser, og fra September og til Jul med i Begyndelsen hvidlig¬
grønne, senere klartrøde Bær, medens det tine Løv samtidig antager en smuk Høst-
kolorit.

Dette gælder især de løvfældende Arter, hvoraf de bedste og til Haveplantning
bedst egnede er:

Berberis polyantha, moderat, tæt overhængende Vækst, om Høsten oftest tynget
mod Jorden af en Rigdom af Bær.

Berberis stapfiana, mere opret og robust og noget højere; ligesom B. polyantha
meget bærrig.

127



Gren af Berberis (New Hardy Hybrids).

Berberis verruculosa.
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Berberis polyantha mellem en Gren af Cotoneaster bullata.

Berberis ilicifolia.



Berberis Wilsotiae med lav udbredt Vækst, mere fint Løv og mere fintgrenet end
de to foregaaende og tillige mere vintergrøn. Bærrene, der fremkommer i Mængde,
er smukt koralrøde. B. VVilsonae bliver smukkere, mere frugtbar og faar mere Høst¬
farve paa let Sandjord og paa Stenhøje end paa fed Havejord. Hvilket i nogen Grad
ogsaa er Tilfældet med de øvrige løvfældende Berberissorter.

Af en nogen anden Form og mere varieret er de stedsegrønne Berberis, hvoraf
der ogsaa findes et Utal af Sorter. Men da de færreste er helt haardføre hos os,
skal jeg kun nævne de Sorter, som jeg mener er helt paalidelige her til Lands.

Berberis Gagnepainii med matgrønne, paa Undersiden hvidlige, lancetformede tor¬
nede og læderagtige Blade. Væksten er sluttet, ca. I'/a Meter høj og noget overhæn¬
gende Grenspidser. Blomstrer meget rigt med svovlgule Blomster i Juni. Bærrene, der
fremkommer i Mængde, er blaaduggede. Det er en meget værdifuld lille Busk, god
til Udplantning blandt Coniferer og til smaa stedsegrønne Hække. Den synes at sætte
Pris paa nogen Skygge og god næringsrig Jord.

Berberis stenophylla er maaske den smukkeste af alle Berberis, men kan ikke siges
at være helt haardfør i Danmark, især ikke inde i Landet eller paa fed, næringsrig
Jord. 1 Nærheden af Kysterne, hvor Havets mildnende Indflydelse gør sig gældende,
samt paa lettere højtliggende Vokseplads synes den at kunne klare sig nogenlunde.
Imidlertid fryser den aldrig helt bort, da den villigt giver Ldløbere og bryder igen
fra Jorden. Den kan blive indtil 2 Meter høj, har smukke glinsende grønne, tornede
Smaablade. Især under Blomstringen i Maj er den meget smuk med en Overdaadig-
hed af orangegule Blomster.

Berberis verruculosa, meget ejendommelig og smuk Busk, der med sine glinsende
grønne, stærkt tornede, rundagtige Smaablade mest af alt ligner en Kristtorn eller
maaske nærmere Ilex Pernyi. B. verruculosa er langsomt voksende, kompakt og tæt-
grenet. Fortrinlig til Plantning paa Stenhøj og, naar den bliver mere almindelig i Kul¬
tur. til smaa stedsegrønne Hække. Blomsterne er gule, Frugterne purpurviolette.

Berberis ilicifilia (Mahoberberis) er 0111 ikke nogen Nyhed dog meget interessant
og ejendommelig. Det er en Bastard mellem B. vulgaris og Mahonia aquifolia, hvil¬
ken den staar nærmest. Den har læderagtige mørkgrønne, tornede Blade og tæt slut¬
tet Vækst. Den er stedsegrøn og kan anvendes som Mahonia aquifolia.

Svend Poulsen.

* *

*
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Magnolia Soulangeana udenfor Blegdamshospitalet.

MAGNOLIA SOULANGEANA
Til vore mest foretrukne Foraarsblomster horer ubestridt de skønne, velkendte

Magnolia-Bastarder, der er fremkommen ved Krydsning af „Magnolia obovata" med
„M. Julan". — I April—Maj, før Løvspring, aabner deres store klokkeformede, duftende,
hvide — ofte rode og rødligt schatterede — Blomster sig. Især de Sorter, der her er af¬
bildet, er en Skønhedsaabenbaring af en egen yppig fremmedartet Virkning. De er
ogsaa Børn af det fjerne Østen, Kina og Japan er deres Hjem. Som Følge heraf er
de fleste Arter da ogsaa ret fordrende med Hensyn til Jordbund og Vokseplads. De
maa plantes i lune ældre Haver eller Syd for store lunende Bygninger, som t. Eks.
ved Blegdamshospitalet. Jorden maa være dybt muldet og næringsrig, ligesom man
de første Aar efter Plantningen maa passe Planterne med Vanding og med Jorddæk¬
ning om Vinteren. Det kan ogsaa i den unge Alder, medens Magnolierne endnu
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Gren af Magnolia tripetala. Det er et lille Træ, hvis smukke Blade er
fuldt udviklede, naar Blomsterne i Juni—Juli viser sig.

vokser kraftigt, være nødvendigt at indbinde dem i Granris for at beskytte dem mod
Frost og Solbrand.

Der eksisterer forskellige Sorter, opstaaede ved ovennævnte Krydsning, dog maa
„Magnolia Soulangeana" betegnes som den bedste, den lettest dyrkelige og den mest
blomsterrige. Denne Sort er ogsaa den mest anvendte, den er hvid med rødlig Yder¬
side. Her i Landet bliver det et lille Træ. Blandt andre mere kendte og (ogsaa her
i Landet anvendelige Sorter) skal nævnes „M. Lennei", der er lav, buskagtig, med
store karmesinrøde Blomster. Ligeledes „M. Alexandrina" med store renhvide Blom¬
ster og frodig, ret høj Vækst.

Der er dog en anden Art, som jeg i denne Forbindelse ikke kan undlade at an¬

befale, nemlig „.Magnolia Kobus". Den kan absolut anbefales til mere almindelig An¬
vendelse her i Landet. M. Kobus har hjemme i det nordlige Japan og er utvivlsomt
mere haardfør og mere nøjsom med Hensyn til Jord og Vokseplads end de oven¬
nævnte Sorter, idet den trives i saa godt som al Slags Jord. Jeg har set den trives
og blomstre i -Mellemsverige. M. Kobus danner et lille bredt og pyramidalt voksende
Træ, der før Løvspring — April—Maj — aabner en Rigdom af hvide klokkeformede Blom¬
ster, der undertiden kan have en svag rosa Nuance, og som er meget vellugtende.

S. Poulsen.

* *

*
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