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Jødekirkegården i Ålborg.

KIRKEGÅRDSSAGEN
FOREDRAG HOLDT I KUNSTNERFORENINGEN AF 18. NOVEMBER

Udgangspunktet for den diskussion, der har været ført' i de sidste nummere afforeningens blad var jo den meget instruktive kronik dr. Frederik Poulsen den
5. Oktober havde skrevet til „Politiken": „Døden og Mindesmærket", og det er det
samme emne, man her i aften har ønsket yderligere at få belyst gennem en diskus¬
sion under et foreningsmøde.

De få ord, jeg skal have den ære at sige, kommer imidlertid mindre til at dreje
sig direkte om døden eller om mindesmærket i snævrere forstand, mere om de
omgivelser, hvori mindesmærket kommer til at stå, den helhed, hvori gravminderne
indgår som de enkelte led. Jeg skal med andre,, ord sige et og andet om kirke¬
gården, hvordan den former sig her og andet steds, søge at forklare lidt om den
udvikling, der er foregået i de senere år, og til slut gøre forsøg på at anvise de veje,
vi formentlig må gå for at påtrykke vore kirkegårde det præg af kultur, som de nu
i væsentlig grad savner.

Vi kan vist alle være enige om, at forholdene på vore kirkegårde ikke er ideale,
sådan som de er. En ophobning af ganske ligegyldige gravstene i alle farver fra
sort poleret granit til det hvideste marmor og i alle former og størrelser, banale ord,
man læser igen og igen, pelargonier og stedmoderblomster, man kender fra helt
andre forhold i villahaver eller i byens offentlige anlæg, det er de forskellige dele,
som tilsammen former sig til det billede, vi kender fra besøg på kirkegården.

Så tomt og åndløst, så kulturforladt er det hele, langt ringere end vi mennesker

1



i virkeligheden er. For selv om der er mange indholdsløse og prosaiske folk, mange
der nødig tænker dybere over nogen verdens ting, og som heller ikke gærne giver
sig stemninger i vold, så er der dog ingen grund til at tvivle om, at mange, mange
mennesker er i besiddelse af så megen kultur og så megen skønhedssans, at de
vilde forstå at vælge et gravminde, der i højere grad var udtryk for de følelser, den
nære slægtnings død fremkalder i deres sind, noget der var bedre end de banaliteter,
de nu i mangel af vejledning lader sig nøje med. Det er min bestemte opfattelse,
at vore kirkegårde som helhed ikke giver et sandt billede af nutidens kulturniveau,
og når det er tilfældet, så ligger der en opgave her og venter på sin løsning, et
taknemmeligt arbejde, der rigtigt grebet an forholdsvis hurtigt vil give resultat.

Når man gør sig klart, hvilke summer der årlig ofres på gravminder, der er uden al
æstetisk værdi, der intet værdifuldt udløser hos nogen moders sjæl, og når man trods
alt af og til har set et gravminde, der virkelig gjorde et vist indtryk ikke ved sin
størrelse og pragt, men ved et eller andet, der fik en stræng til at klinge, et grav¬
minde med andre ord, der var kunst, så forstår man, hvilken rig arbejdsmark billed¬
huggerne i deres overmod har ladet ligge, indtil den groede igen med tidsler og
græs, og man glæder sig dobbelt over dr. Poulsens ansporende tale i kroniken om
„Døden og Mindesmærket".

Danske kirkegårde er som bekendt ikke af samme type som begravelsespladser
alle andre steder i verden. De fleste, der her er tilstede, kender rimeligvis de italienske
compo santi med deres uendelighed af hvide kors og tavler side om side i en mark
uden vej eller sti og med de velhavendes prægtige figurlige gravmonumenter, opstillet
for sig selv. Som regel er de store mindesmærker kun i besiddelse af ringe monu¬
mental holdning og ofte må de ligefrem kaldes smagløse.

De franske kirkegårde minder en del om de italienske. Heller ikke der er det
almindeligt at træffe lødig kunst, medens sædvanligt åndløst stenhuggerarbejde
hobes sammen i form af monumenter og gravkapeller. Det havemæssige spiller en
meget ringe rolle på de romanske begravelsespladser, og heller ikke i England, der
dog ellers er havernes land frem for noget, gøres der stort ud af den havemæssige
side af sagen.

Det er ikke, fordi mindesmærkerne på de engelske kirkegårde på nogen måde er

fremragende, billedhuggerkunsten står som bekendt langt tilbage derovre, men der
er alligevel over de engelske begravelsespladser noget af den samme fornemhed, som
over så meget andet engelsk, den samme beherskede ro som over folkene selv;
ingen gestikuleren som i Frankrig, ingen råben op som i Tyskland. Næsten alle
mindesmærker på engelske kirkegårde er af lys sandsten, og de har næsten alle form
som store opretstående tavler med indskrift, enkelte også med symbolske fremstil¬
linger i relief. Der er kun få grusgange på de engelske kirkegårde, alt det øvrige
er beklædt med græs, grønt, og tæt som et tæppe. Foran en del af monumenterne
ligger så et langagtigt bed, omtrent en meter bredt og dobbelt så langt, ofte kantet
af sandsten, og heri sætter de efterlevende planter og blomster, men mest sådanne
ting, der passer sig selv og ikke gør sig synderlig bemærket. Hist og her står et
træ, der har vokset på stedet, før kirkegården blev anlagt, eller som er plantet her,
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Indviet begravelsesplads (Campo santo) ved Genua.

fordi man syntes, der manglede et træ. I England har de iøvrigt også adskillige
kapeller i Lighed med de franske.

Hvor der er gjort så lidt ud af det havemæssige, er en vis ensartethed en absolut
betingelse for opnåelse af en tiltalende helhed. Man kan se det på de engelske kirke¬
gårde ligesom på de gamle jødekirkegårde her tillands, den her i Møllegade eller
den i Ålborg, hvor alle stenene ligeledes er sandstenstavler med den dekorative
hebraiske skrift i svagt relief, og hvor der iøvrigt kun- er vedbend og grus. Nede
i Sønderjylland har vi en ejendommelig, regelmæssig kirkegård i Herrnhuternes
gravlund i Christiansfeldt. Med sine rækker af ensartede, fladtliggende gravsten
gør den et ejendommeligt indtryk af samme art som de militære begravelsespladser,
verdenskrigen har frembragt, med række bag række af ensartede, små monumenter,
der fortæller om disse tusinder af unge mennesker, der rykkedes bort fra deres
gærning for at lide den samme skæbne og dø den samme død. Der er noget
betagende ved dette letforståelige symbol på dødens almagt og dens udslettelse af
al personlighed, men trøsterigt er det ikke.

1 Danmark, Sverige og Norge ligesom i Tyskland har kirkegården iøvrigt udviklet
sig efter andre linier. Det enkelte gravsted opfattes her som en privat lille have, som
de efterlevende plejer og passer med tanke på de kære, der er sænket ned i jorden
for at opløses og udslettes eller, som præsten siger, blive til jord.

Der ligger en smuk følelse til grund for denne kirkegårdsform, hvor de efter¬
levende ikke alene kort efter dødsfaldet får lejlighed til at beskæftige sig med den
dødes eftermæle, men hvor lejlighed gives den enkelte til år efter år i ny og næ at
sysle med blomster og planter i den lille have ude på kirkegården.

Det er derfor godt at kunne lade den enkelte råde så frit som muligt på sit eget
gravsted, men her møder vi den samme ulempe som på så mange andre områder:
modsætningen mellem den enkeltes ønsker og det almenes interesse. Når den
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enkelte kun tænker på sit eget lille gravsted og indretter det ganske uden hen¬
syn til omgivelserne, må dette uvægerligt gå ud over kirkegården som helhed,
hvis der ikke på en eller anden måde er sørget for en neutralisering af det enkelte
gravsteds skadelige indflydelse.

Medens der herhjemme endnu kun er gjort svage forsøg på at nå til et bedre
resultat, har der navnlig i Tyskland været arbejdet energisk på dette felt, og der har
man allerede smukke resultater at opvise.

De første impulser kom sikkert fra de nordamerikanske fristater, hvor man alle¬
rede omkring midten af forrige århundrede begyndte at komme ind på anlæg af de
såkaldte landskabelige begravelsespladser: store parkagtige anlæg helst i et smukt
kuperet terræn med træbeplantning, hvori enkelte større monumenter hist og her
lyste op inde mellem træernes stammer, løftede sig op af en tæt buskplantning eller
var stillet frit på det åbne græs.

Ingen indhegninger var der at se, og hovedmassen af monumenter indskrænkede
sig til vandret liggende plader i græsset. Det var denne ide, der i stærkt modificeret
form blev optaget i Tyskland.

Et af de første og det mest bekendte eksempel er Hamborgs meget store og i
mange henseender vellykkede centralkirkegård ved Ohlsdorph. Det var henimod
midten af firserne i forrige århundrede, at arkitekt Cordes tog fat på den opgave at
anlægge Ohlsdorphs kirkegård i landskabelig stil, og det udførtes i alt væsentligt på
samme måde, som man den gang anlagde enhver park, ved at gennemføre et net af
smukt slyngede veje og gange, kun med den forskel, at man her, hvor det skulde
blive en kirkegård, koncentrerede sin opmærksomhed på gangenes nærmeste om¬
givelser uden at regne med store åbne græsplæner som i egentlige parker. Der
anlagdes særlige blomsterhaver om en større og en mindre sø, rigt beplantet med
blomstrende træer og buske, og i plantningerne langs hovedvejene afsattes plads til
større familiebegravelser, medens gravstederne iøvrigt samledes inde bag vejenes
dækplantninger, hvor de anlagdes ganske som tidligere, række bag række uden
væsentlige forsøg på at gennemføre forbedringer.

Den landskabelige kirkegård blev på den måde ligesom en samling mindre
begravelsespladser af gammelkendt form, hver især omgivet af plantning og ind¬
byrdes forbundet med kønne parkveje, i hvis umiddelbare nærhed de største og
smukkeste gravmæler fik plads under gode, delvis fortrinlige forhold.

I de følgende år anlagdes der adskillige landskabelige kirkegårde rundt om i
Tyskland, og også ved planlæggelse af vor Vestre kirkegård i 1883 gjorde denne
bevægelse sig i nogen grad gældende, navnlig mærkes det i kirkegårdens centrale
parti, der er udformet ganske landskabeligt uden organisk forbindelse med de bag¬
ved liggende begravelseskvarterer. løvrigt må det siges, at stadsingeniør Ambt og
arkitekten, professor Hans Holm, der udarbejdede planerne til Vestre kirkegård, viste
megen forståelse for denne opgave, der sikkert den gang blev løst fuldt så kon¬
sekvent og dygtigt herhjemme som noget andet sted i samtiden.

Det konsekvente var jo heller ikke særkende for den tyske form for landskabelige
kirkegårde, tværtimod. Man skød i virkeligheden det egentlige problem fra sig, det
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Landskabelig kirkegård ved Cincinnati i Ohio.

af de mange enkelte gravsteder at bygge en harmonisk helhed, idet opgaven selv¬
følgelig ikke på tilfredsstillende måde kan løses således, at man samler hovedmassen
af gravsteder sammen i visse kvarterer, som man derefter skjuler ved plantning,
ladende de enkelte, der kan betale, indrette smukke familiebegravelser, som menig¬
mand har lov at beundre på vejen frem og tilbage fra det gravsted, han selv må
opsøge inde i et af de store almindelige kvarterer, hvor.man lader fem være lige og
lukker øjnene for elendigheden.

Det man den gang forstod ved landskabeligt er nu i det væsentlige opgivet.
Moderne tyske kirkegårde inddeles regelmæssigt i tilslutning til de retvinklede grav¬
steder; de monumentale virkninger, som kan frembringes ved alléplantning, ved
hække og anden regelmæssig beplantning, er kommen frem i første linie, men ind
imellem søger man ved tilsyneladende tilfældig plantning at lade naturen komme til
sin ret, at mildne det strænge præg, der ellers let kunde blive resultatet.

For at undgå den uharmoniske sammenblanding af forskelligartede monumenter,
der misklæder hinanden, er man gået to forskerlige veje. Den ene er den, at isolere
de enkelte gravstedrækker fra hverandre ved fri plantning eller ved hække, der føres
op over øjehøjde. På denne måde får man kirkegården delt i en mængde mindre
rum, der hver især består af en gang med en række gravsteder til hver side og med
monumenterne samlet langs rummets vægge. Det er den ene fremgangsmåde.

Den anden vej er at gå tilbage til den gamle begravelsesform, hvor alle ligene
lægges med hovedet imod øst, eller dog alle samme vej. Når mindestenene da
stilles ved gravstedets hovedende, således at alle vender skriften til en side, op¬
når man noget af den samme smukke ensartethed, som er så velgørende på
de engelske begravelsespladser eller på de gamle jødekirkegårde, og der er under
disse omstændigheder ikke noget i vejen for at åbne større rum, hvor man på en
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Herrnhuternes begravelsesplads i Christiansfeldt.

gang overser adskillige rækker grave, i alle tilfælde lader det sig bedre gøre her
end der, hvor hveranden sten ses fra bagsiden. En betingelse for, at det bliver
tiltalende, er dog en vis ensartethed. Gittere og andet dødt hegn må under disse
forhold erstattes af lave ensartede hække eller bedre endnu af græsrabatter, og
der må sættes visse begrænsninger for de enkelte monumenters størrelse, form
og farve.

Man er derved kommen ind på fastsættelse af mere eller mindre strænge servi¬
tutter for de enkelte grave.

Der er i nutiden så mange muligheder. Enhver kan få omtrent hvad han vil
have. En foretrækker derfor granit, en anden sandsten, en vil have et hvidt kors,
en anden en sort pyramide, en lægger en tavle fladt på jorden, og en anden søger
tværtimod at komme så højt op med sit monument som bare muligt. Skal enhver
have lov at følge den indskydelse, han får, når han står på monumenthandlerens
oplagsplads, bliver det hele kaos, og den ene ødelægger ubarmhjærtigt den stem¬
ning, nabogravstedet måske anslår, med det kendte resultat, at de fleste mennesker
på forhånd giver op og bare køber en „passende" sten, der „syner lidt for pengene",
samtidig med at han lader assistenten inde på begravelseskontoret bestemme, hvor¬
ledes gravstedet skal anlægges og beplantes.

Der er gået frem på forskellig måde med disse servitutter. Den store vanskelig¬
hed består i at opnå de fordele for kirkegården, servitutterne tilsigter, uden at gøre
kraftigere indgreb i den enkeltes frie dispositionsret end netop nødvendigt.

Hvor kirkegården ved sit anlæg er delt i forskellige afdelinger, der hver for sig
danner en mere eller mindre afsluttet helhed, et haverum, er båndlægning lettest at
gennemføre, fordi man der kan give den enkelte valget mellem forskellige monument¬
former, der hver finder anvendelse i sin afdeling. Et sted er alle monumenterne
vandretliggende sandstenstavler, et andet sted foretrækkes et sarkofagagtigt, lavt og
bredt monument, en tumba; i et rum ser man udelukkende søjleformede monumenter
og et andet er helliget mindesmærker i form som den græske stele.
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Parkagtig beplantet del af hovedkirkegården i Stettin.

Men lige så vist som det gælder om at undgå den ganske planløse sammen¬

blanding, lige så vist er det, at alt tor megen systematik heller ikke er af det gode,
og alt for lange rækker ensartede monumenter virker unægtelig upersonligt og træt¬
tende. Det gælder derfor om ved planlægningen også at afsætte plads til monu¬
menter af afvigende form på punkter, der gærne må fremhæves. Rigere, figurlige
kompositioner kan dér finde en plads, hvor de fuldt ud- kommer til deres ret, sam¬

tidig med at de ligesom sætter prikken over i'et, fordi de bringer den i de mere
enkle mindestene hvilende stemning til fuld udfoldelse, som planten der sætter blomst.

Som vore kirkegårde nu ser ud, er det som oftest en blandet glæde at udforme
gravminder, og man forstår godt, at billedhuggeren ikke har altfor megen lyst til
at give sig i lag med de opgaver; for et kunstværk er jo i aller højeste grad af¬
hængig af de omgivelser, hvori det bliver placeret, og i almindelighed er disse så
uheldige som vel mulig, selv om det skal indrømmes og anerkendes, at kirkegårdene
omkring København og ved enkelte provinsbyer i rent teknisk henseende er ud¬
mærket administreret, og i gartnerisk retning ligeledes står på højde med det bedste
andre steder. I kunstnerisk henseende står vi derimod ikke så lidt tilbage for den
udvikling, der ellers har fundet sted, og derfor må alle vi, der ser, hvordan landet
ligger, der erkender manglerne, og som øjner de store muligheder, vi må alle
arbejde på den forbedring, der kun kan hidføres ved enigt samarbejde og først og
fremmest ved et kraftigt oplysningsarbejde på dette område.

Jeg skal nu vise dem nogle lysbilleder.
*

Jeg sluttede før med at opfordre til enigt samarbejde for kirkegårdskulturens
fremme her i landet, idet jeg henviste til nødvendigheden af et kraftigt oplysnings-
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Fra den kommunale begravelsesplads ved Seelenhorst i Hannover.

arbejde for derigennem at påvirke alle de, der er eller burde være interesserede. Jeg
synes, det i denne forbindelse skal nævnes, at Foreningen til Hovedstadens For¬
skønnelse allerede i 1911 tog samme sag op, dels ved at åbne en diskussion i
bladet Forskønnelsen, hvor blandt andre overretssagfører Werner og begravelses-
direktør Berg skrev læseværdige artikler, dels også ved udskrivning af en konkur¬
rence om tegning til gravmæler, og endelig ved under Den 4. nordiske havebrugs¬
udstilling på Islands brygge i samarbejde med Kbhvns. begravelsesvæsen at arran¬
gere en lille mønsterkirkegårdsafdeling.

Mest betydning fik dog sikkert det smukke værk om københavnske og frederiks¬
bergske gravminder, der navnlig skyldes overretssagfører Werners initiativ og uegen¬
nyttige interesse for denne sag, og det er umiskendeligt, at de gode eksempler, der
ved den lejlighed blev fremdraget, har haft sin gavnlige virkning på monument-
industrien, selv om der endnu er langt igen.

I de senere år har man hørt mindre og mindre til kirkegårdssagen, indtil have¬
arkitekt Bøttiger for to eller tre år siden optog spørgsmålet til drøftelse i Århus,
hvor det også lykkedes ham at få samlet så megen interesse derfor, at det lod sig
gøre at danne en forening, der fik navn af Foreningen til Fremme af Kirkegårds¬
kultur i Danmark.

Den unge forening er siden vokset, dens sæde er stadig Århus, men den om¬
spænder hele landet. Afdøde stiftsprovst Lindhardt var den første formand, og efter
hans død har finansudvalgets formand pastor N. Johs. Laursen været så elskværdig
at overtage dette hverv. Hans store autoritet og hans nøje kendskab til de indre
forhold der, hvor landets love bliver til, i forbindelse med den utrættelighed, have¬
arkitekt Bøttiger stadig viser foreningen som dens ulønnede sekretær og kasserer
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Fra Engesohde kirkegård i Hannover.

kan jeg vistnok uden at gå nogen anden for nær angive som væsentlige årsager til,
at loven om vedligeholdelse af kirker og kirkegårde m. v., der fik Kongens under¬
skrift den 30. Juni f. å., har medtaget mange bestemmelser, som, når de bliver ført
ud i livet efter deres ånd og mening, vil være af aller største betydning for landets
kirkegårde, ikke mindst i æstetisk henseende.

Dette har været foreningens væsentligste arbejde i de første år af sin tilværelse.
I den nærmeste fremtid vil dens arbejde blive at støtte menighedsråd og kirkegårds¬
bestyrelser på landet med råd og anvisninger, tjenende til at få lovens bestemmelser
opfyldt i så vid udstrækning som mulig og i en heldig form; men ved siden heraf
vil vi fortsætte den agitatoriske virksomhed, som Foreningen til Hovedstadens For¬
skønnelse på en så udmærket måde indledede i 1911, og hertil behøver vi hjælp af
kunstnere af alle kategorier, billedhuggere, arkitekter og skribenter først og fremmest.

E. Erstad-Jørgensen.

BONDEHAVEN

Det er ganske ejendommeligt at se, med hvilken Interesse Havearkitekterne plud¬selig omfatter Begrebet: Bondehaven. Det er muligt ogsaa en glædelig Fore¬
teelse, skønt jeg ikke er ganske sikker paa det. At Bønderhaverne er forfærdetige
er vi alle enige om, men er de ikke netop saaledes, som Landboerne paa deres
nuværende aandelige Udviklingstrin ønsker dem. Udviklingen foregaar nu engang
fra Centrerne — Byerne — og det er Byernes Smagløsheder fra Tiden umiddelbart
før — og for saa vidt ogsaa efter — Aarhundredskiftet, som først nu rigtig anretter
de periferiske Ødelæggelser blandt Bønderne.
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Den danske Bonde er som bekendt stædig, vanskelig at paavirke baade i den
ene og anden retning — inderst inde stokkonservativ. Læg engang Mærke til, hvor¬
ledes saa godt som alle Fremskridt paa Landbrugets Omraader gennem de sidste
Aartier stadig maa passere de store Herregaarde, førend de kan trænge ud til de
mange Bøndergaarde og Husmandsbrug. Rent bortset fra, at nogle af disse Frem¬
skridt f. Eks. paa Landbrugsmaskinernes Omraade ikke egner sig for det mindste
Husmandsbrug, har der dog stedse været en Uvilje mod eller om man vil kalde det
en Frygt for at binde an med nye Redskaber og nye Driftsmetoder, førend man
havde Vished for Tingenes virkelige Godhed og Rentabilitet. Dette kan muligt be¬
nævnes Realitetssans. Men hvad man end ønsker at kalde det, denne Utilbøjelighed
til at absorbere noget nyt og fremmed er et Moment, som vi gør vel i at regne
med, naar vi taler om og tænker paa at reformere Bondehaven eller om man vil:
Landbohaven. Selvom denne i Øjeblikket er aldrig saa slet, tror jeg, at den for
Tiden staar paa Højde med Bondens kulturelle Niveau og dette lader sig ikke rokke,
fordi en københavnsk Havearkitekt arriverer med Nivelleringsinstrument i Haanden
og en Mængde Theorier i Hovedet.

Vore Bønder forblev ikke traditionstro — de svigtede som vi alle har svigtet. I
Byerne søger vi paa mange Omraader tilbage til det gamle, i vor aandelige Be¬
trængthed ved vi ikke bedre, vi maa have noget at klynge os til, thi vor egen Kultur
formaar ikke at holde os oprette. Paa en Maade befinder vi os godt i Samvær med
det gamle — og dog synes vi, at vi er fremmede i vore egne gamle efterlavede
Stuer, en naturlig Følge af, at vi er dannet af et andet Stof end vore Bedste- og
Oldeforældre. Vi søger og higer efter den Form for Hjemmet, der passer for den
moderne Tid, for os selv, men netop deri ligger maaske Fejlen, thi det er os selv,
der er noget galt med — vor Kultur er bleven overfladisk, og den stærke Reaktion,
der nu gør sig gældende og med stor Kraft drager os mod det gamle, som vi
skammelig svigtede, bevirker, at vi kommer ud af Ligevægt. Og tænk saa paa
Bønderne, der endnu ikke er naaet saa vidt, at de føler Smerten ved at have svigtet
det gamle. Der er en lang og besværlig Vej igen. Hvad nytter det, at nogle „gode
Bondehaver" spredes ud over Landet, saalænge ikke en Sjæl føler sig betaget af
dem, end ikke de Stakler, der bliver Ofre for de dygtige Havearkitekters Eksperi¬
menter. Der mangler en indre Vækst, en aandelig Rørelse og Modenhed, en Sans
for det skønne og ægte — noget, som Bønderne i Øjeblikket er langt borte fra.

Det forekommer mig, at C. Th. Sørensen rammer lige i Pletten, naar han —

ganske vist med Henblik paa de af G. Georgsen foreslaaede Kursus for Landsby¬
gartnere — skriver: „Forholdet er et ganske andet, naar det gælder Bygninger. At
Bedre Byggeskiks Opmaalings- og Bygmesterkursus har kunnet opdrage Haandvær-
kere til at bygge taalelige, ja ret gode Huse bør ikke forlede os til at tro, at lignende
Kursus for Gartnere kunne lære disse at anlægge virkelig gode Haver. Haandvær-
kerne opdrages i et simpelt, letfatteligt Formsprog, kunne oplyses ved talrige nye
og gamle Eksempler, gøres bekendte med gamle, faste Traditioner og faar endog
Tilegnelsen af visse skønhedsmæssige Forholdslove understøttet med bestemte
Talstørrelser. Det er i det hele taget noget mere haandgribeligt og lettere forstaae-
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ligt at bygge et Hus, og dertil er det Bygmesterens eneste Gerning at bygge. Men
med Hensyn til Haven. Der er ingen Tradition, meget faa oplysende Eksempler og
slet ikke klare Theorier. Har den bygningsmæssige Opgave nogle faa vigtige Løs¬
ninger, har den havemæssige snesevis. Og længere nede: Men Havens Funktion?
Ja man kan sige: Grosted for de og de Planter, Opholdssted for de gamle og unge,
Læ og Hegn om Hjemmet o. s. v., men Haven har ogsaa rent æstetiske Formaal og
dér er alle vore Theorier graa".

Dette er et Pletskud, og jeg forstaar derfor ikke, hvorledes C. Th. Sørensen
umiddelbart derefter foreslaar, at Byernes Havearkitekter med de uklare Theorier
skal i Lag med Landbefolkningen. Herregud, hvad har de stakkels Bønder forbrudt?
— fristes man til at spørge. Ganske det samme som alle vi andre og derfor maa
man levne dem rimelig Tid til at sunde sig og ikke straks ansætte Havearkitekter
som kunstneriske Konsulenter, Mænd, der skal opmaale og tegne 200 Husmands¬
haver om Aaret samt conferere med de lykkelige Ejere. Bare det ikke bliver fra
Scylla til Charybdis. Kan C. Th. Sørensen udpege mig disse Mænd? Jeg formaar
det ikke, og intet af det, der til Dato fra forskellig Side er fremkommen om Landbo¬
haver, giver Fingerpeg. End ikke P. Wad virker med sine Planer afklarende og
tilfredsstillende. Plan 4 er f. Eks. altfor paavirket af den øjeblikkelige Inklination for
den angelsaksiske Havetype fra Aarhundredskiftet. Naar jeg fjærner Møddingen og
det brede Læbælte, har jeg et brugeligt Motiv til en Strandvejshave fra Aarene
1917—20. Muligt er Typen ogsaa her forkastelig, men den bliver ikke bedre, fordi
den hæftes til en Bondegaard.

Jeg tvivler ikke i Almindelighed paa det gode Eksempels Magt. Men det er dog
haabløst at ville paatvinge Bønderne en Form for Have, som vi ikke engang selv
kender, endsige anerkender. Det er min Overbevisning, at det i Øjeblikket i Stedet
for at være gavnligt tvertimod vil virke direkte skadeligt, om der fra Havearkitek¬
ternes Side gøres Forsøg paa at sprede „gode Eksempler" ud over Landet. Saa-
danne Havetyper vil dog for Tiden kun forvirre Begreberne. Lad først Landbobyg¬
ningerne faa den endelige efter de nye Driftsmetoder og mangfoldige tekniske Frem¬
skridt nødvendigvis noget ændrede Form. Det er dog kun i ringe Grad Haverne,
der ødelægger Landskabets Karakter, men derimod Huset, der bestaar, mens Havens
omend forfejlede saa dog ret uskyldige Gange og Linier forgaar. Lad os ikke for¬
haste os. Tiden til Handling er ikke inde t)g vi evner ikke i Øjeblikket at løse
Opgaven.

Ikke desto mindre har det vel sin Betydning, at Spørgsmaalet er draget frem til
Drøftelse. Det er indlysende, at der engang maa gøres noget og det er ikke usand¬
synligt, at Højnelsen til den Tid mere eller mindre direkte maa komme fra Have¬
arkitekternes Side. Men lad først Tiden klare Begreberne.

Hellerup i December 1922. blrger errboe.
*

Redaktionen har forelagt havearkitekt C. Th. Sørensen og havearkitekt P. Wad
ovenstående artikel, til hvilken d'hr. har ønsket at knytte omstående bemærkninger:
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I modsætning til hr. Errboe tror jeg ikke det er for tidligt at begynde paa enreform af bondehaven, tværtimod. — Kun ved at forme den saa godt vi formaar
i dag, bliver der mulighed for at gøre den bedre i morgen, men vil vi vente til vi
ved, hvordan den ideale bondehave ser ud, faar vi aldrig begyndt; thi det er kun i
Olympen at Athena springer fuldt rustet frem af Zeus's pande. — Bag hver milepæl
i udviklingen ligger en lang række smaa fremskridt og en lang række mislykkede
forsøg.

Hr. Errboe kritiserer mine forslag til bondehaver og det kan der være grund til.
Men de var ogsaa kun tænkt som trappetrin til næste fremskridt, og jeg haaber i
al fald hr. Errboe vil indrømme, at de betegner et lille fremskridt fra den nu gængse
haveform paa landet. Det der for mig var hovedsagen med mine artikler, var ikke
saa meget at vise, hvorledes en bondehave skal anlægges, men derimod at faa pro¬
blemet sat under debat, og dette synes jo i nogen grad at være lykkedes.

Ude paa landet er man vist ogsaa ved at faa en fornemmelse af, at en forbed¬
ring er tiltrængt. Det viser konkurrencen om husmandshaver, og det viser den bog
om „havekunst" som Østifternes Haveselskab har udsendt til sine medlemmer. Lad
saa være at hverken konkurrencen eller bogen er særlig vellykkede, begge dele er
dog tegn paa at der er trang til forbedring tilstede.

Og denne trang er det havearkitekternes pligt at imødekomme.
P. Wad.

*

For mig er det væsentlige i spørgsmålet: Der anlægges hundredvis af bondehaverhvert år, de koster både penge og arbejde, og disse penge og dette arbejde
bør anvendes så godt, som tiden evner det. At det måske kan gøres bedre om ti,
tyve eller hundrede år er ligegyldigt. Havearkitekter, der ellers har forståelse af deres
gerning, kan selvfølgelig projektere landbohaver bedre, end de nu bliver anlagte, og
de kan gøre det så meget bedre, at fremskridtet er værd at tage med.

Havekunsten trænger sikkert til saglig kritik, til en forstående drøftelse af pro¬
blemer, midler og mål, men at erklære hele tidens indsats på dette område for
værdiløs giver kun visse folk kærkomne våben i hænde, som de sikkert vil vide at
benytte til deres formål. Det at Wads bondehaver i sine hovedtræk kunde have tjent
til strandvejshavemotiver er jo ikke noget bevis for, at det er en dårlig bondehave
eller have i det hele taget. Det vilde være et meget stort fremskridt, om vore bonde¬
haver almindeligvis anlagdes efter så fornuftige principper. Det forekommer mig, at
Wads haver i hovedsagen opfyldej de krav, han i sin første artikel stillede til en
god landbohave. Det havde været mere værdifuldt, om Birger Errboe havde påvist
disse kravs mulige fejl og mangler eller planens inkonsekvens.

Errboe skriver, som om theori var en forudsætning for god havekunst. Theori
er dog lige så ofte noget, der kommer bag efter, såvel hvor det gælder kunstneriske
som tekniske fremskridt. Theori er ikke nødvendig for den virkelige arkitekt, men
nødvendig for at lære den almindelige håndværker erkendelse af arkitekturværdier.

C. Th. Sørensen.
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En gruppe typiske vortebirke.

BIRK

Birken er et af de mest karakteristiske træer og et træ, der kan anvendes undermeget forskellige forhold.
Der findes adskillige arter såvel buske som højtvoksende træer, men kun få spiller

nogen større rolle for vore haver ud over de par arter, der her skal nævnes:
Hvidbirken, betula pubescens (b. odorata) og vortebirken, betula verrucosa (b.

pendula) er de to almindeligst dyrkede arter, der desværre meget ofte af plantesko¬
lerne slås sammen og sælges under navnet betula alba. Dette er imidlertid en fejl,
da de to arter såvel i deres vækst og hele fremtoning som med hensyn til de be¬
tingelser, de hver for sig stiller til jordbundsforholdene, er ret forskellige.

Hvidbirkens stamme er ret fra grunden, medens vortebirken som oftest er noget
bugtet. Hvidbirken har mat, kalkhvid bark og kun på ældre træer oprevet skorpe¬
bark ved grunden, medens vortebirkens stamme ofte er oprevet i flere meters højde
og barken iøvrigt blankere i det hvide.

Hos hvidbirken er 3—5 cm tykke grene gulbrune som stammen på unge træer,
medens den hvide farve hos vortebirken går helt ud på grene, der kun er 2 cm tykke.

Vortebirkens grene og skud er slanke med spredtsiddende blade og på ældre
træer mere eller mindre hængende, medens hvidbirkens grene er mere oprette, kor¬
tere og bevarende de bladbærende dværggrene betydelig længere, hvorfor hvidbir¬
kens krone er langt tættere, mindre gratiøs og mest af alt mindende om en linde-
krone i sin foroven tilspidsede form.

Allerede som 3—4 årige frøplanter er forskellen mellem de to arter umiskendelig,
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Unge birke (blandingsform) i „Krags mose" i Søllerød.

idet vortebirkens blade og skud i denne alder er besat med små hvidlige harpiks¬
vorter, der gør dem ganske ru at føle på, hvilket aldrig findes på hvidbirk, der
derimod har klæbrige, harpiksduftende knopper*).

På lerblandet sandjord eller anden almindelig god bund vokser vortebirken hur¬
tigt hvidbirken over hovedet, og i al almindelighed vil det være vortebirk, man skal
søge at skaffe sig planter af til sine anlæg, og da denne giver mest frø, er det i
almindelighed også den, man får under navn af betula alba.

Vil man derimod plante birk på fugtig bund, på mose og eng, ved lave søbred¬
der og lignende steder, hvor jordfugtigheden er større, end træer i almindelighed
kan tåle, så nytter det ikke at komme med vortebirk, der ikke her vil trives som
andet steds;-men under de forhold gælder det om at få planter af hvidbirk, der her
er på sin plads, idet den vokser frodigt og sundt selv på ret våd mose.

Ovenstående beskrivelse gælder typiske planter af hver art, således som de fås
af frø, avlet på egne, hvor kun den ene art er repræsenteret, men da de to arter er
meget tilbøjelig til krydsbefrugtning, findes der alle mulige overgangsformer af blan¬
det karakter. Den bekendte birkebestand i Bøllemose ved Skodsborg består således
af blandingsformer med kun få artstypiske eksemplarer imellem.

Vortebirkens yndefulde vækst er i høj grad individuel, og da birken helst må
plantes i en ung alder, før der kan skønnes om, hvordan den vil arte sig, foretrækker
man ofte at anvende særlig smukke racer, formeret vegetativt ved podning på rodhalsen,
en formeringsmåde der ikke synes at påvirke birkens vækst på nogen måde uheldigt.

*) Se nærmere herom i Tidsskrift for Skovvæsen 1897, XI. bind, række B, side 189: „Birken på Tisvilde-
Frederiksværk Distrikt" af JOH. HELMS.
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Af sådanne varieteter med let over¬

hængende vækst findes forskellige i
handelen, blandt andre b. v. pendula
og b. v. tristis, der begge er smukke og
ikke mere afvigende fra den naturlige
birkeform end smukt i fri plantning.
Navnlig til alléplantning vil det være

rigtigt at anvende en varietet som b. v.

pendula ligesom overalt, hvor et ens¬
artet præg er en fordel, men også for
at sikre sig enkelte særlig gratiøse
eksemplarer i fri plantning vil en pas¬
sende indblanding af rodforædlede va¬
rieteter være egnet.

Stærkt afvigende fra træets naturlige
vækst er derimod en anden varietet b.v.

pendula youngi, der sælges okulerede
på høje stammer og er af en så ud¬
præget hængende vækst, at topskudet
ofte må opbindes. Under ganske særlige
forhold er deres ejendommelige karakter
vel anvendelig, men i fri plantning eller
som allétræ egner de sig ikke.

B. v. laciniata med indskåret løv og

overhængende vækst er ganske køn, og
b. v. fastigiata med ejendommelig opret, ligesom bugtet vækst kan vel også finde
anvendelse under særlige forhold.

Af andre birkearter kan den nordamerikanske papirbirk b. papyracea nævnes på
grund af sin kraftige vækst, sit store løv og smukke hvide bark. Det er en af de
smukkeste arter, men ikke så „birkeagtig" som de andre.

Birken er et meget lysbehøvende træ, der derfor mindre egner sig til sluttet
plantning. Enkeltvis plantet eller i mindre grupper over lavere krat, eller som kon¬
trast til mørke plantninger kan de hvide stammer være af smuk virkning også i vin¬
tertiden, eller når efteråret farver løvet gult.

I fri plantning klæder det birken hist og her at sættes 3 eller flere tæt sammen
som store buske, det fremhæver det „tilfældige" præg, en sådan plantning gærne
skal have for ikke at virke altfor „plantet".

Birken er vanskelig at flytte i en senere alder, bedst vokser helt unge planter, og da
en nyplantet 3 årig birk i løbet af få år løber en samtidig plantet birk på 8—10—12 år
forbi, er det også af den grund klogest at plante små eksemplarer, når det da ikke netop
er på en vej eller andet steds, hvor træet af praktiske grunde helst må have en vis højde
med det samme. Den bedste plantetid for større eksemplarer er det sene forår, umiddel¬
bart før løvspring, medens mindre planter vokser lige godt forår som efterår. E. E.-J.

Fra Vestre kirkegård. Allé af hvidbirk.
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Københavnske arealers anvendelse. Parcelforeningernes jord er betegnet med lodret skravering.

HAVEBOLIGFORENINGER

Ved udtrykket havebolig forstås noget demokratisk. I modsætning til rigmandensvilla eller landsted er haveboligen en udpræget nyttebolig, resultatet af en be¬
vægelse bort fra storbyens unaturlige og usunde boligforhold også for den mindre
bemidlede del af befolkningen.

Bevægelsen er allerede langt fremskreden, men både de retningslinier den har fulgt
og dens betydning er højst forskellig i de forskellige lande og ved de forskellige byer.
I det følgende skal der særlig tales om forholdene ved København, hvor bevægelsen har
fået særlig stor betydning, men hvor den desværre er kommen ind i en uheldig retning.
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Haveboligen er på en måde udviklet af kolonihaven.|
Kolonihaven er de mindre bemidlede byboeres første forsøg på at tilfredsstille

deres jordhunger. Allerede 1798 skal der udenfor fæstningsværkerne ved Fredericia
have været udlagt 1440 havepladser, det er almindelig kendt, hvorledes Jørgen Ber¬
thelsen sidst i firserne lejede jord af Ålborg kommune til et kolonihaveselskab, og
det er ligeså velkendt, at der i løbet af de sidste tyve—tredive år er dannet et utal
af kolonihaveselskaber. Kolonihavelejeren udnytter særlig de ledige, midlertidig
uanvendte jordstykker, der altid henligger i og om en voksende by, og de lejer for¬
trinsvis jord der er kommunens ejendom. Dette medfører jo at haverne får en noget
midlertidig karakter, fordi lejemålets varighed er meget uvis; nogle haver får lov at
ligge i både ti og tyve år, og andre må rømmes efter et eller to års dyrkning. Alle¬
rede for mange år siden fremsatte Erstad-Jørgensen i en kronik i Politiken den
tanke, at kommunen burde indrette særlige kolonihaveparker og Georg Georgsen
har for nylig fremsat.lignende forslag i Havekunst. At indrette permanente koloni¬
haveanlæg vilde sikkert være meget rigtigt, således som byen nu engang har ud¬
viklet sig, men det vil være endnu bedre at føre en bevidst bybygningspolitik, der
efterhånden kan gøre kolonihaven overflødig, den bliver dog kun et surrogat for et
havehjem. Men foreløbig bør der sikres pladser til permanente kolonihaveanlæg, og
så nær den tungt bebyggede bykærnes tæt befolkede fattiggader som muligt, da det
sikkert er af meget stor vigtighed, at afstanden mellem kolonihave og hjem er den
mindst mulige. Dette vil sige, at anlægene må blive forholdsvis små, da der intet¬
steds er store arealer fri nær byens centrum. Samtidig med at kommunen indretter
permanente kolonihaver, vilde det være naturligt, at den gjorde noget for de mere
midlertidige kolonister. Det er både sundt og fornuftigt, at ledige arealer anvendes
til havedyrkning af de omboende, og det var sikkert meget frugtbringende at yde
disse havedyrkere faglig hjælp til arealets bedste fordeling og anvendelse, for at opnå
det bedste resultat under hensyn til havens midlertidige karakter. Praktisk hjælp
kunde ydes af kommunen på forskellig anden vis og uden nævneværdig bekostning
i forhold til nytten. Græsbundne arealer kunde pløjes og renses før loddernes af¬
sætning, mager jord gødes med gadefejning og meget andet.

Men den almindelige befolknings jordhunger har dog først og fremmest have¬
boligen som mål, en virkelig fremsynet boligpolitik må gå ud på det samme. Det
er ingen radikal reform af storbyens boligforhold, at gøre etagehusets lejligheder
bedre, blandt andet ved at supplere dem med en permanent kolonihave. Alle væg¬
tige grunde taler for at storbyens boligproduktion må ind i et andet spor, bort fra
etagehuset til fordel for haveboligen.

Allerede for en snes år siden eller mere, søgte mindre velstillede mennesker at
få jord til eje, og forskellige grundejere så deres fordel af at sælge jord i små par¬
celler på afbetaling og mod købernes solidariske hæftelse for købesummen. Ligesom
kolonihaveforeningernes medlemmer lejede i fællesskab, således købte disse første
parcelejere grundene i fællesskab.

Indtil verdenskrigens år havde parcelforeningerne ikke så stor betydning, men
den pengerigelighed der i disse år var tilstede i meget vide kredse, forårsagede en
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storstilet udstykning af grunde. Da københavnerne nærer megen modvillie mod alt
fællesskab, ophørte grundsælgerne med at forlange solidariske forpligtelser af køberne,
noget de i og for sig heller ikke har nødig, da jorden næppe synker synderlig i
værdi, tværtimod, og magter køberne ikke afdragene, kan sælgeren — som ved en¬
hver anden afbetalingsforretning — straks overtage jorden igen.

Rådsformand Gustav Philipsen opgav i et foredrag i Bedre Byggeskik, at af
staden Københavns 7000 ha store område er 1400 ha udstykket på denne måde og
dertil kommer meget store arealer udenfor byens grænse. Centralforeningen for
Parcelforeninger regner, at der findes 20.000 enkeltparceller i og om København;
meget taler dog for at dette tal er for lavt. Af disse tal vil man umiddelbart forstå,
den overordentlige betydning det har for byens lykkelige udvikling, at de herunder
hørende vanskelige og indviklede problemer bringes til en heldig løsning; gid man
også vilde forstå de havemæssige spørgsmåls vigtighed.

På hosstående kortskitse er antydet, hvorledes Københavns areal er bebygget; det
dobbelt skraverede angiver tung bebyggelse, etagehuse og industrielle anlæg, det
skråt skraverede betegner lettere, mere åben bebyggelse, tættere villakvarterer, hospi¬
taler, kaserner og lignende. De prikkede arealer er kirkegårde og parker, og den
lodrette skravering betegner udstykkede jorder med meget tynd og spredt bebyg¬
gelse. Man vil se, at der er disponeret over den største del af byens areal, og man
må endda huske, at meget af det hvide er optaget af moser, sumpe, jernbaner, mili¬
tære anlæg og deslige, noget er der disponeret over, uden det fremgår af kort, og
endelig må der over mange af de ubenyttede arealer naturnødvendigt lægges veje til
forbindelse mellem de tilgrænsende kvarterer.

Det lille detailkort skulde vise tilstanden på et af de udstykkede arealer. Jeg har
valgt dette, fordi jeg kender det meget nøje, da jeg selv har min bolig på det, og
det er meget typisk. Det blev udstykket i 1917 og kortet giver et indtryk af til¬
standen i efteråret 1922. Mod syd støder det op til Godthåbsvejen, der befares af
sporvognslinie 13, og med denne er der en halv times kørsel til Rådhuspladsen. Der
er i det hele 208 enkelte parceller af varierende størrelse. På ni af disse er der op¬
ført huse til helårsbeboelse, og på ikke mindre end 35 parceller lever der familier
både vinter og sommer i mere eller mindre uskikkede boliger. Et par enkelte er
opførte af sten, men med tynde halv- eller helstensmure, nogle flere er temmelig
gode træhuse, men langt den største del er aldeles umulige træskure, optømrede af
gamle pakkasser og lignende materiale. Tallet 35 er dertil nærmest for lille, det er
ikke helt nemt at afgøre, hvorvidt et sådant lysthus er beboet eller ej, jeg har kun
talt de med, som aldeles sikkert er det. Mindst 2000 familier lever under sådanne
forhold i og om København. Endvidere har jeg forsøgt at få et skøn over, hvor¬
ledes jorden behandles i henseende til dyrkning. 18 grunde dyrkes slet ikke, 40
dyrkes meget slet, således at kun en del af jorden har været gravet og benyttet til
grove grøntsager, medens kvik og ugræs binder den største del af jorden. Ofte er
det dog ikke manglende arbejdsvillie, der er skyld i dette ringe resultat, men et
rørende ukendskab til arbejdet. Når de øvrige parceller på kortskitsen er betegnede
„godt dyrket" må dette forstås med alt mulig forbehold. Det siger kun, at hele
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jordstykket er under kultur, men der
er rigtignok meget stor forskel på de
resultater der opnås. Antagelig er kun
mellem 20—30 af haverne pænt anlagte
og vedligeholdte, men næppe en eneste
er anlagt således, at den knyttes eller
vil kunne knyttes til et hus på en vir¬
kelig god måde.

I modsætning til forholdene ved ud¬
landets storbyer er det vistnok særegent
for København, at så store arealer er ud¬
stykkede til selvstændige, enkeltstående
grundejere. 1 andre landes havebolig¬
bevægelse er der næsten altid tale om
kollektiv opførelse af haveboliger; af
offentlige myndigheder, foreninger eller
private selskaber, det er sjældnere, at
enkeltpersoner køber en grund med det
formål eller håb engang selv at kunne
bygge på sin jord. Når derfor jorden
udstykkes til haveboliger, foretages dette
efter en detailleret plan for en sammen¬

hængende eller sammenhørende bebyg¬
gelse. Dette har vi også herhjemme
nogle eksempler på, fra de senere år kan nævnes Grøndalsvænge og Præstevangen
ved Brønshøj.

Det havde været det bedste om haveboligbevægelsen også om København over¬
vejende var gået i lignende retning, der var da sikkert intet til hinder for at opfylde
befolkningens ønsker om havehjemmets almindelighed. De der mener at etageboligen
er et nødvendigt storstadsonde, fremfører gerne to betragtninger til begrundelse, at
haveboligen bliver for dyr og kræver for store arealer. Hvad det første angår er der
intet til hinder for at bygge haveboliger til en for alle overkommelig pris, ikke som
villaer ganske vist, men som huse. Rimeligvis efter lignende principer som de
rækkehuse, Københavns almindelige Boligselskab har opført ved Bellahøj. Man
træffer atter og atter i tale og skrift denne overtro på haveboligens nødvendige
kostbarhed; det vil være meget værdifuldt at få den udryddet. Hvad det angår, at
haveboligen tager for megen plads, har dette heller intet virkeligt på sig, det er jo
kun et spørgsmål om trafikmidler, om spredning af virksomheder. Selv på byens
nuværende område vil den nødvendige boligproduktion i meget lang tid kunde finde
plads om der udelukkende opførtes haveboliger. 1920 var der 140000 lejligheder i
Københavns kommune, gennemsnitlig 1 lejlighed pr. 500 m2, og efter de statistiske
arealopgørelser synes man at kunne gå ud fra at det bebyggede areal forholder sig
til det ubebyggede som 3000 til 4000 ha.

Et udstykket areal.
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Bakkehusene ved Bellahøj. Allétræerne er sikkert et fejlgreb.

Før udstykningsbevægelsen tog fart havde København ganske udmærkede betin¬
gelser for et sundt og økonomisk lavt byggeri, men nu er disse muligheder dels
forspildte og dels forringede og beskårne, fordi den private grundspekulation har
slået så store arealer itu til „villagrunde". Udstykningen er foretaget efter gale forud¬
sætninger, som om grundene var bestemte til luksusbyggeri. Langt den største part
af de mennesker, der har købt disse grunde magter ikke at bygge på dem, de har
betalt dem for dyrt, og nu er deres indtægter svindende, kan de end klare afdragene
på grunden, er der ringe Mulighed for at de kan bygge. Det eneste der radikalt
kunde forbedre forholdene, var om de lærte at løfte i flok, byggede i fællesskab og
hvor det var nødvendigt foretog en omparcellering af grundene, således at f. eks.
rækkebebyggelse blev mulig.

På de ældre udstykkede arealer kan man lære, hvorledes kvartererne vil forme sig,
efterhånden som vejene anlægges og der bygges en del. . Selv om bebyggelsen nu
bliver bedre og kønnere efterhånden — visse steder er den forfærdende grim, som
de værste stationsbyer — så indses det dog, at overlades disse store arealer til deres
skæbne, vil København efterhånden omringes af et mægtigt bælte af øde og grimhed,
en trøstesløs ørken af „haveboliger".

Det er påkrævet at finde gode former for kollektivt opførte haveboliger, gode
hustyper, hensigtsmæssige udstykningsplaner og smukke vejsystemer, men den mest
nærliggende opgave og det vanskeligste problem for Københavns vedkommende er
dog at hele nogle af de alvorlige skader, der allerede er sket på disse udstykkede
arealer. Der er opgaver for økonomer, arkitekter og ingeniører og der er vigtige
havemæssige, ja man kan sige havekunstneriske opgaver.

Der er overalt den meningsløshed ved haveboligbevægelsen, at der næsten ikke

20



Ve] i Welwyn Garden City nord for London.

regnes med haven, det særlige selve ordets første del udtrykker; og havekyndige
tages så godt som ikke med på råd. Det er ikke fordi de havekyndige ikke vil
eller kan gøre et værdifuldt arbejde, men der er ingen, der har bud efter dem, det
er som om haven slet ikke frembyder problemer af nogen art. Den tyske havearki¬
tekt W. v. Engelhardt skrev for et par år siden en meget harm artikel i Gartenkunst
om emnet og sagde deri, at så længe man i havebyer regner så lidt med havens
betydning som nu, så længe er alle de derom sagte kønne ord kun fraser. Og det
kan der være noget i. Når det gælder at planlægge en sammenhængende havebolig¬
koloni, er arkitektens arbejde selvsagt det vigtigste, men en havearkitekt bør være
med, lige så selvfølgelig som det er, at man søger opgavens bedste løsning.

De udstykkede arealer omkring København frembyder to forskellige, men vel ikke
helt adskilte opgaver; den enkelte have og vejene eller vejsystemerne. Det vil vist¬
nok blive meget vanskeligt at nå til en almindelig forbedring af de enkelte haver, jeg
tror det er langt vanskeligere end at forbedre bondehaverne til eksempel. Af sykologi-
ske årsager. Mest nærliggende var det nok også her at iværksætte en konsulterende
vejledning, og det ligger nær, at Boligselskabet og Centralforeningen, der yder vej¬
ledning af økonomisk, faglig og æstetisk art for byggeriet, også sørgede for adgang
til god vejledning med hensyn til haven. Nu ser man meget, meget sjældent en god
have på disse områder. Men der kan være nogen grund til at advare mod en alt
for stor tro til typiseringens velsignelser her. Haven adskiller sig på mange måder
fra andre kulturfrembringelser; saglige, ja, man kan sige organiske grunde taler for
at typisere huse, automobiler, møbler og andre døde ting, meget få grunde taler
for at typisere haver. Overlades haveforstædernes haver til sig selv, ser vi at de
typiseres, men der fremkommer en dårlig type, tages de op til rationel undersøgelse
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og løsning, kunne de også typiseres, og der kan frembringes gode typer, men det
var rigtigere og naturligere, mere stemmende med havens væsen, at behandle kvarte¬
ret som en helhed med særprægede enkelthaver. Uvilkårligt skal og må den enkelte
typehave få sit særpræg; modsat må de københavnske haveboligers haver få visse
typiske fællestræk, her menes kun, at vægten skal lægges på det særprægede og
ikke på det typiske. For havens vedkommende behøver dette jo ikke at resultere
i skadeligt originalitetsjageri.

Forbedres de enkelte haver, forbedres også vejene i nogen grad, men værdifulde
i skønhedsmæssig henseende bliver de kun, om de tages op til kunstnerisk behand¬
ling, de naturligt afgrænsede vejsystemer som helheder. Dette vil jo imidlertid ikke
ske med mindre den opfattelse trænger igennem at vejene må forbedres skønheds¬
mæssigt. Eftertiden har erkendt, at der skete grove forsyndelser mod staden, da
Nørrebros og Vesterbros sidegader opførtes, og lader nutiden haveboligkvartererne
udvikle sig lovløst, uden hensyn til helhed, til æstetiske værdier, da vil de kom¬
mende tider have lige så megen grund til bebrejdelse.

Ser man tilbage på det attende århundredes storslåede og skønne bygværker og
haveanlæg, så synes Nutiden ringe og fattig, uden flugt og fantasi. Og dog kunde
netop vor tid frembringe langt bedre og større, langt sandere kulturværker, fordi fol¬
ket nu er med. Nutidens haveboliganlæg er i sig selv en storslået kulturtanke af
etisk skønhed, et skridt frem imod folkets, det almindelige menneskes virkelige fri¬
gørelse — de fortjente en form der var langt skønnere end de værker, der skabtes
for at opfylde enevældige herskeres luner. Vi kan ikke yde bedre kulturindsats end
skænke eftertiden boliger for folket, der ikke ved kold pragt, men ved simpel sand
skønhed er en aristokratisk slægt værdige.

Men mulighederne er næsten forspildte, arkitektens og havearkitektens opgave
ude på de tusinder af hektarer, der ligger som titusinder enkeltparceller om Køben¬
havn bliver ret beset kun et møjsommeligt lappearbejde.

Alene dette, at vejene på alle de udstykkede arealer ikke er delte skarpt nok i
færdsels- og adgangsveje, forhindrer næsten alle forbedringer. Kommunens embeds¬
mænd klager højt over manglen af en byplanslov, sikkert med rette, men man
skulde synes at det også uden en sådan var muligt at udarbejde en samlet vejplan
for disse distrikter. Nu er kvarterernes veje alt for brede for deres vedkommende,
der skulle være secundære, de er alt for dyre at bygge og kræver derfor unødige
økonomiske ofre.

Den gængse villavejtype bør sikkert forlades, den er både dyr og grim, man bør
søge andre, bedre og kønnere måder at bygge adgangsveje på. Ved færdselsveje
må de mange tekniske hensyn spille en større rolle, men både profileringen og det
opretstående udstyr kan dog nok skænkes noget mere opmærksomhed med hensyn
til vejbilledets skønhed. Adgangsvejene må kunne bygges både bedre og billigere,
når de kun skal tjene lokal færdsel, det makadamiserede areal må kunne indskrænkes,
kantsten kan spares og fortovene kan sikkert ofte med fordel tilsås med græs med
en række fliser til gangfærdsel. I Englands havebyer er der næsten aldrig kantsten,
selv på hovedveje skilles kørebane og fortov ofte kun ved græs. Beplantning bør
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spille en større rolle, med beplantning kan vejbilledet samles til en helhed, om be¬
byggelsen er urolig og uensartet, en grimt bebygget vej kan gøres kønnere ved
beplantning, ensartet bebyggede veje kan gøres maleriske uden at skade arkitektoni¬
ske virkninger, hver vej kan gives sit særpræg.

Det båder kun lidt at søge et enkelt areal som det på kortskitsen side 19 viste
forbedret; hele, naturligt afgrænsede vejsystemer må behandles under et. Hensigten
med dette har iøvrigt ikke været at fremsætte detaillerende forslag til disse store
områders forbedring, men at give et indtryk af deres tilstand, deres udstrækning og
de særlige forhold, der må regnes med, dernæst at vække tidens ansvarsfølelse
overfor den skæbne, der truer Københavns omegn, så det forstås af alle parter, at
her må kursen ændres for at redde hvad reddes kan. q jh Sørensen.

BONDEHAVER

Diskussionen her i „Havekunst" om ovenstaaende Emne har det været særdelesinteressant at følge. Sagkundskaben har begyndt at røre paa sig, hvad mon
Resultatet bliver?

Alle er vist enige om, at der bør gøres noget for at skabe smukkere Landbohaver
end Flertallet af de nuværende er. Der har længe været arbejdet paa den Opgave,
og enhver, der er kendt med Landbohaverne, vil vide. at dette Arbejde har sat sig
mange gode Spor. Det nye i Sagen er, at ogsaa Havearkitekterne begynder at vise
Interesse for det store Flertal af de danske Haver. At dette sker netop nu, er efter
min Mening ikke saa ejendommeligt, men meget letforstaaeligt.

Fra Landboernes Side og fra deres Side, som arbejder med Anlæg og Pasning
af Haver paa Landet, vil den tilbudte Hjælp sikkert blive modtaget med Glæde —

under Forudsætning af, at et fornuftigt og frugtbringende Samarbejde kan etableres.
At reformere Verden gaar som bekendt ikke saa let, heller ikke tør det forventes,

at vore Landbohaver i Løbet af kort Tid vil kunne omskabes. Udviklingen vil gaa
sin jævne Gang og forhaabentlig til det bedre; men man maa være forberedt paa
at træffe saavel mellem Landbohaver som Haver anlagt af Havearkitekter baade
smukke og mindre vellykkede Eksempler.

Ligesom Hr. Errboe tror jeg, at Bonden har. Realitetssans og tillige mener jeg at
have erfaret, at mange Bønder har en sund og rodfæstet Sans for det skønne og
ægte. At der fra „Kulturcentret" København breder sig daarlige Moder ud over
Landet kan jo ikke først og fremmest bebrejdes Landboerne. Kommer man nu og
fortæller dem, at det er herinde fra, de har Forbillederne for deres mindre vellykkede
Haver, saa vil deres Realitetssans sikkert bevirke, at de stiller sig meget reserveret
overfor Reformer og hvem kan bebrejde dem det?

Vil man arbejde for Landboerne og tale med dem om deres specielle Forhold,
maa man være godt kendt med baade hine og disse. Hr. Errboe synes at mene,
at der er for stort et Spring fra en Havearkitekt til en Husmand, og heri har han
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sikkert Ret. Om noget direkte Samarbejde i større Udstrækning kan der vist vanske¬
ligt blive Tale. At anlægge i alle Henseender hensigtsmæssige Haver udover Landet
kræver et saa indgaaende Kendskab til stedlige Forhold og til økonomisk Havebrug,
at man næppe gaar Flertallet af Havearkitekterne for nær ved at paastaa, at de i
Øjeblikket' ikke er i Stand til at løse Opgaven paa tilfredsstillende Maade.

Vore Landbohaver anlægges jo almindeligvis af lokale Anlægsgartnere og af
Havebrugskonsulenter, og saaledes vil det sikkert vedblive at være ogsaa i Fremtiden.
Der er vist ikke Tvivl om, at disse „Havekunsten"s Udøvere ofte føler Savnet af den
Hjælp overfor Spørgsmaal om Forening af Skønheden med det praktiske som kan
ydes dem af dygtige og forstaaende Havearkitekter. Det gælder da om at komme
dem til Hjælp paa bedste Maade.

Til Opnaaelse af dette vil efter min Mening Afholdelse af Kursus, som foreslaaet,
være en meget nyttig og den for Tiden eneste farbare Vej. Regnestykket kan f. Eks.
gøres op saaledes: en Konsulent kan efter Hr. C. Th. Sørensens Mening naa at lave
200 Haver om Aaret. Holder han nu i Stedet for Kursus for 200 Anlægsgartnere er
det let at se, at han faar et langt større Virkefelt og først naar at komme de mange
i Tale — lad saa være at Virkningen overfor den enkelte muligvis bliver noget
mindre. Arbejdet kommer i Gang og dermed vil meget være vundet.

¥ A. Pedersen.

EN KORT BEMÆRKNING

Det er meget glædeligt at der er kommen en hel diskussion i gang om vorebondehaver, og det er ligeledes glædeligt at en mand som hr. A. Pedersen
vil fremsætte sit syn på sagen. Det vilde sikkert kun være gavnligt, om der på en
eller anden måde foranstaltedes kursus for anlægsgartnere i aktiv virksomhed, men

jeg tror stadig ikke, at man på denne måde vil nå nævneværdigt frem. Dette søgte
jeg at begrunde i decemberheftet. Hr. Errboe mener, at havearkitekterne slet ikke
kan løse opgaven at forbedre bondehaven, hr. Pedersen mener på en måde det samme,
men så forstår jeg rigtignok ikke, hvorledes de samme haveark. skal kunne lære
anlægsgartnere dette på et dage- eller ugelangt kursus. Det er jo en kendsgerning,
at enkelte havebrugskandidater, der beskæftiger sig med „havekunst", projekterer og

anlægger haver der er under al kritik, til trods for at de dog har fået landets bed¬
ste undervisning på dette Område.

Det vil såmænd ikke volde uoverkommelig vanskelighed at etablere forbindelse
mellem havearkitekter og landboere — derunder husmænd, en havearkitekt er ikke
af mere fornem art end en arkitekt, en konsulent eller ethvert andet menneske, og
en udviklet indlevelsesevne er netop en nødvendighed for en havearkitekt. At finde
et tilstrækkeligt antal egnede mænd vil sikkert også lade sig gøre, ialtfald efterhånden.
Det er meget rimeligt, at der rundt i landet hist og her findes en „handels- og an¬

lægsgartner" der er eller efter et kortere studium vilde være ypperlig egnet til at ar¬

bejde med denne opgave, men derfor bliver havearkitekternes hjælp ikke overflødig.
C. Th. Sørensen.
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Fig. 1.

STEN OG DERES BRUG I HAVEN
Af Aksel Olsen.

Skønt Havekunst tidligere har behandlet dette Emne, — Hr. Ulleriks viste osi Forfjor i Tekst og Billeder, hvor smukt og hvor grimt der kan bygges med
Sten, — saa drister jeg mig alligevel til at komme frem med nogle flere Billeder,
som efter min Formening er skikkede til at kaste nyt Lys over dette gamle og evig
unge Emne.

I Fig. 1, 2, 4 og 6 skal vises, hvorledes Naturen selv bygger. De er fra min
Alpevandring sidste Sommer, og da jeg skylder „Havekunst" en Beretning fra denne
Tur, kan jeg maaske slaa to Fluer med eet Smæk. 1 de følgende Billeder vises,
ikke just hvorledes Mennesker efterligner Naturen, thi saa vilde Billederne have vist,
hvorledes Mennesker brækker Halsen paa en uløselig Opgave; men der vises, hvor¬
ledes Mennesker bygger, naar de har lært af Naturen. 1 de sidste Billeder vises,
hvorledes Naturen og Haven forliges, naar de er gode Venner.

I alle Billederne vises, hvorledes forskellige Bygmestre har søgt at naa Idealet
hver paa sin Maade. Men naar undtages de 4 ovennævnte Billeder vil det ses, at
ingen af Bygmestrene har naaet helt op til Idealet, som bor paa en Tinde, mere

ubestigelig end den, der ses i Fig. 4. Men flere af Bygmestrene er lige saa nær
Idealet, som de 3 Bestigere er ved at naa Tinden paa „Grosser Gendarm".

Fig. 1 er fra Augsbord Passet i Wallis-Alperne. I Forgrunden ses Grundfjeldet
stikkende frem et Par Steder, gammelt, vejrbidt, mosgroet, alle Kanter slidt runde
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Fig. 2.

groft Pulver. Heri lever Planterne, som
er yderst sparsomme i disse Højder, thi
de 11 Maaneder af Aaret hersker Frost

og Sne, og Foraar, Sommer og Efteraar
varer tilsammen kun en Maanedstid.
Billedet er i Virkeligheden lærerigt, et
Forbillede for Bygmesteren, saavel i
æstetisk som i kulturteknisk Henseende.

Fig. 4. „Grosser Gendarm", en af
Spidserne i Ober Gabelhorn Gruppen
nord for Matterhorn. Her ses ganske
tydeligt Bjærgets lagdelte Bygning, som
i disse Granitformationer dog ikke er
nær saa regelmæssig og udpræget som
i Sandsten.

Fig. 6. „Wolfsschlucht" i Luxem¬
bourg. Her er Bjærget graa Sandsten.
Lagdelingen er næsten som en Murs.
Hvis man tror, denne Bjærgvæg er let¬
tere at efterligne ved Kunst end f. Eks.
Granitstenene i Fig. 1 og 2, saa tager

maaske gennem Millioner Aar. Men
endnu skimtes Bjærgets Lagdeling, lø¬
bende skraat forfra og fra venstre opad
tilbage og til højre. Det er knapt 3000
Meter over Havet. Sneen er smeltet for
faa Dage siden, skøndt det er den sid¬
ste Dag i Juni. Foraaret er lige begyndt
i disse Højder og overalt rundt omkring
flokkes de smaa Piahier, saa lave som

Mos, men med Blomster saa store og
straalende stærke i Farverne som de kun

findes heroppe tæt under den evige Sne.
Fig. 2 er fra Matterjoch, nær Matter¬

horn, paa Italiens Grænse. Højden over
Havet er knapt halvfjerde Tusinde Meter.
Ogsaa her stikker Grundfjeldet frem, men
i skarpe Kamme og Takker, saa friske,
som om de var dukkede op af Havet i
Gaar. Lagene løber skraat opad til højre.
Mellem Grundfjeldstakkerne ligger løse
Sten, mere eller mindre forvitrede i Ti¬
dens Løb, nogle Steder saa fint som

Fig. 3.
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man fejl. Men dog er denne Bygge-
maade værd at anvende i Haven, blot
der bygges saaledes, at Stenene ikke
gør Indtryk af at skulle forestille Natu¬
ren selv, men saaledes, at de virker som
de er, bygget af Menneskehænder. At
ville forsøge Naturillusion, som det sid¬
ste Billede, fra Hagenbech's Dyrehave,
viser et Eksempel paa, er en svær Op¬
gave for en Modeller eller Billedhugger,
uløselig for almindelige Mennesker. Selv
om Værket lykkes saa godt 'som hos
Hagenbech, hvor det virkelig kan siges
at have nogen Berettigelse, vil det samme
Motiv, anvendt i Haven paa en mere
eller mindre iøjnefaldende Maade, sna¬
rere adsprede, og altsaa svække, end
forstærke en ellers god Haves Stemning,
fordi Motivet er umuligt at indarbejde
i selv den frieste og mest „naturlige"
Have. Men dermed er ikke sagt, at
det maa være bandlyst fra alle Haver.
Jeg har intet imod „Overraskelser" i en

Fig. 4.

Have, blot de ikke arrangeres saadan,
at de slaar hele Haven i Stykker, men

lægges saa skjult, at selve deres Tilstede¬
værelse er en Overraskelse, og saadan,
at de ikke virker ind paa en ellers hel¬
støbt og harmonisk Have. F. Eks. kan
jeg godt lide visse gamle Havers skjulte
Huler, Løngange, „Klippemure" o. s. v.,
naar de hviler og virker helt i sig selv
og for sig selv, f. Eks. nedgravet i en
Dal eller indhegnet bag en Mur, hvis
Forside er et Led i selve Havens Op¬
bygning.

Fig. 5, fra Københavns botaniske
Have, viser et ganske vellykket Forsøg
paa Naturillusion, som baade fra et
Dyrkningstandpunkt og fra et rent æste-
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Fig. 6.

tisk Standpunkt i dette Tilfælde maa

siges at være fuldt berettiget. Saadan
som de nederste store Sten ligger, lige¬
som tilfældigt henslængt af en Bjærg-
lavine, finder man ofte Sten i Bjærgene.
En Svaghed i dette Naturbillede fore¬
kommer mig Smaaskærverne at være,
omtrent lige store og anbragt med om¬
trent lige store Afstande. De er rigtige,
set fra et kulturteknisk Standpunkt, men
ses Sagen kun æstetisk, virker de for
arrangerede, og burde have ligget lige
saa „tilfældigt" smidt omkring som de
store Sten. Naar de efterhaanden over¬

gros, forsvinder deres forstyrrende Virk¬
ning naturligvis. Jeg tror ikke, de store
Sten er smidt helt tilfældigt i deres Stil¬
ling. Jeg antager, hver Stens Anbrin¬
gelse har kostet adskilligt Hovedbrud
og mange Overvejelser. Der er nemlig

en vis Enhed og Helhed over hele denne Stengruppe. Naar undtages (maaske?) de
to øverste „Rygge" er her intet Forsøg at spore paa Efterligning af Grundfjeld. Her
er det netop kun en Gruppe af løse Klippeblokke. Og Kunsten ved deres Anbringelse
er ikke den Tilfældighed, som der er over en Stendynge, nylig losset fra en Vogn-
mandsvogn, men — tildels — en lignende Tilfældighed, som der er over et Lavine¬
skred i Bjærgene. Men hvem kan definere Reglerne i disse tilsyneladende Tilfældig¬
heder? Thi at Tilfældigheder kun er tilsyneladende er givet, bl. a. af to Grunde:
1. Stenenes Anbringelse har utvivlsomt krævet Overvejelser og 2. den uforklarlige,
men meget tydeligt mærkbare Harmoni over hele Stengruppen beviser en vis Orden,
som Kunstneren maa have følt, men maaske saa ubevidst, at han ikke vil kunne ana¬

lysere sit Arbejde. Et Moment, som her
muligvis har været medvirkende, er Hen¬
synet til, at Stenene befinder sig i en
Have, hvorfor der nødvendigvis maa
være noget af Havens Lovbundethed
over deres Maade at ligge paa, ellers
vilde Virkningen være falsk og skrigende,
men det er den ikke.

Fig. 5, ligeledes fra Københavns bo¬
taniske Have, viser i Forgrunden den
ret nye Cotoneaster humifusa, en meget
smuk Art, med forholdsvis store, stedse¬
grønne Blade og Idealet af krybende ' Fig. 7.

28



Vækst, lige saa tæt paa Underlaget som
C. pyrenaica og C. congesta, iøvrigt vist¬
nok fuldstændig haardfør. Ovenover, i et
mægtigt Tæppe af Thymus lanuginosus
(vistnok?) staar C. horizontalis med sine
karakteristiske, fiskeskeletagtige Grenpar¬
tier. Disse Buske er vel værd denne lille
Afstikker bort fra Emnet. Men, for at kom¬
me tilbage til Stenene igen, lærer de os og-
saa i dette Billede, hvorledes vi skal lægge
dem, for at faa et naturligt Billede frem,
uden at her endnu tilsyneladende er gjort
Forsøg paa Grundfjeldsillusion.

Fig. 3 fra „Brændkjærhøj" ved Kol¬
ding viser, hvorledes en Revne mellem
to store Sten er udnyttet til at fremkalde
en dyster Klippevægs-Stemning. Plan¬
terne erViolabiflora,CypripediumCalceo-
lus og Houstonia serpyllifolia, som ynder
en saadan kølig Plads nord for en Mur. F'g- 8-

Fig. 9 er fra samme Sted, udført af H. J. Klaaborg. Her er arbejdet efter andre
Grundregler. Læseren vil formodentlig sige, at her er arbejdet efter en mere fast
Plan. Havde jeg ikke selv været med under Bygningen, vilde jeg let have ladet
mig forlede til den samme Antagelse. Men her har ikke været nævneværdigt mere
Plan end i Fig. 10's Anlæg- I Hovedsagen har Bygmesteren haft visse Højdedrag
og visse Lavninger og Kløfter for Øje i de store, grove Træk, men egentlig Plan i
Enkeltheder har der ikke været Tale om. Men Grundregler har der altsaa været, og
de er i dette Tilfælde næppe svære at udrede. Jeg skal forsøge det. Man vil straks
se, at her har ikke været forsøgt Efterligning af nedstyrtede Stenblokke. Her er for¬

søgt Efterligning af Grundfjeld, forvitret
og løsnet i sine Lag, ligesom af Aar-
tusinders skiftende Frost og Tø, men
saaledes, at de „frostløsnede" Lag er
blevet liggende omtrent paa deres op¬

rindelige Plads. Lagene løber svagt
skraanende, næsten vandrette. Revnerne
mellem de „søndersprængte" Blokke er

overgroede af karakteristisk Bjærgvege-
tation, mest lav, mosagtig, tuedannende,
men hist og her en eller faa Dværgbuske
eller Dværg-Naaletræer. Lagdelingen er

naturligvis ikke gennemført skematisk,
haandværksagtigt, men med en lignendeFig. 9.
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Fig. 10.

Lunefuldhed som i Naturen. Hvorledes der begyndes og, navnlig, hvorledes der
afsluttes i hver enkelt Stenknude og i hver enkelt Kløft er det mig ikke muligt at
redegøre for. Jeg har selv forsøgt det, men det mislykkedes næsten altid og blev
mere eller mindre Skematisme, regelmæssigt, jævnt kedeligt, uden Fantasi og sær¬
præget Skønhed, ikke engang Enhed. Men Byggeren af dette Anlæg, har haft en
uforklarlig Evne og lykkelig Haand til altid at kunne begynde med den rette Sten
paa det rette Sted, og, hvad der er langt sværere, afslutte i det rette Øjeblik.
Lagdelingen betinger og nødvendiggør en vis terrasseagtig Opbygning, løbende op
og ned, ud og ind, fantastisk, ofte vovet, altid kønt og ofte skuffende naturligt. Og
dog er der stor, djærv, simpel Enhed over det hele, saaledes, at selv de mest dri¬
stige Partier virker selvfølgelige som om de ikke kunde være anderledes, og det
kan de maaske heller ikke, thi den fødte Kunstner træffer altid det rette. Det er

klart, at Stenenes runde Sider maa begraves, naar denne Byggemaade anvendes.
Kun Sten, der har tilstrækkeligt mange Kanter falder harmonisk ind. Og alligevel
er der fra denne Regel mærkelige Undtagelser, hvoraf en skal vises i det følgende
Billede. 1 Fig. 7 og 8 vises kun ret jævnt skraanende Partier. Bygmesteren bygger
nødigt stejlt og højt. Men er han en enkelt Gang nødt til det for at komme hurtigt
nok op, løser han ogsaa denne vanskelige Opgave med en Virtuositet, som ofte har
forbløffet mig. Desværre har jeg ikke nogenlunde ordentlige Billeder fra hans stej¬
lere Vægge. 1 det hele ynder han ikke de mange Sten. Ved Hjælp af en Snes store
Sten saa jeg ham engang bygge et dejligt stort Bjærgparti paa en naturlig Skraa-
ning; Vegetationen var næsten ikke andet end Græs, som holdtes under Slaamaskine;
men den Maade disse faa store Sten stak op gennem Græsset, fik en til at
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forestille sig, at Bakkesiden var en virkelig Bjærgside, hvor Grundfjældet var næsten
dækket af Muldaflejringer. Endnu en Grundregel i denne Byggemaade maa jeg an¬
føre. Lagdelingen gaar ikke alene vandret. „Bjærget" er ogsaa spaltet ved lodrette
„Revner". Denne Spaltning løber i dette Billede dels i Retningen sydøst-nordvest,
dels i sydvest-nordøst, dog ikke heller her paa nogen Maade som efter en Snor. I
det hele taget gentages det samme Motiv ikke nogensinde 2 Gange paa samme
Maade og baade de vandrette og lodrette Lagdelinger skifter uafladelig Retning,
men kun saa lidt, at Helheden ikke tager Skade, og kun, naar bestemte Grunde
byder det, men de byder det ogsaa hvert Øjeblik. Det er netop det interessante, at
Bygmesteren arbejder som i Blinde. Først naar en Sten er lagt, ser han, hvordan
den næste skal lægges.

Hvor nær Bygmesteren end her har arbejdet i Kontakt med Naturen, vil det dog
let ses, at Anlæget er, og skal være, Have. Til en vis Grad kunde det maaske kaldes
stiliseret Natur, hvis man kan faa en saadan Selvmodsigelse sat til Livs. Jeg ved daar-
ligt, hvorledes jeg paa anden Maade skal forklare Sagen. Betegnelsen Naturefterlig¬
ning er nemlig langtfra at ramme Pletten og dækker kun en Del af Tingen. Her er
intet Forsøg paa at stikke Folk Blaar i Øjnene, heller intet Forsøg paa at profanere
Naturen. Der kunde siges meget om, hvad Tingen ikke er, lidet om hvad den er.

Fig. 7. Samme Anlæg, samme Bygmester. Atter her ses tydeligt den lagdelte
Byggemaade. Og her ses tillige tydeligt, hvorledes Dale og Kløfter har saa at sige
organisk Sammenhæng med Stenknuderne. Hvad der interesserer i dette Billede er
den store Sten midt i Billedet. Den stiger som en stor, rund Ryg op fra Dalens Bund.
Denne irregulære Stilling skulde paa Forhaand synes at være uforenelig med det om¬

givende Anlægs Karakter og dog virker den mageløs velgørende. Den er den nederste
og yderste Spids af en stor Stenknude, som fortsætter op til højre. Med sin runde
Ryg stiger den massivt op fra Undergrunden, den er som selve Grundfjældet, og den
synes solidt og urokkeligt at bære den store Stenknude, idet dens øverste vandrette
Flade gør Indtryk af at fortsætte ind under hele Højdedraget. Havde der paa dette
Sted ligget en Sten efter samme Linjer som de omgivende, vilde Højdedraget utvivl¬
somt have givet Indtryk af at hvile mindre sikkert, maaske det vilde have virket noget
udglidende. Men denne runde Sten synes at bore sin Spids ned saa dybt og fast, at
al Gliden er udelukket. Den samme Sten har ført en omtumlet Tilværelse. Jeg havde
først selv forsøgt den andre Steder, men den "var som en Hund i et Spil Kegler,
indtil den rette Bygmester kom, saa den, roste den, og sagde hvor den skulde ligge.
Nu ligger den der og ser ud, som var den urørt og urørlig fra Skabelsens Tid.

Fig. 8. Samme Sted. Dette har jeg selv begaaet og saa maa jeg vel have Lov at
rakke det ned. Det er fuldt af svage Steder, æstetisk set. Det skorter paa organisk
Sammenhæng mellem flere af Stenene, hvilket tydelig ses. Jeg tager Billedet med for
at vise, hvorledes Vegetationen kan forsone og næsten samstemme i sig selv uhar¬
moniske Sten. Nu maa jeg tilsidst have Lov at fremføre som Undskyldning, at Stedet
var særligt vanskeligt. Her udmunder en Tunnel, som skulde falde naturligt ind i hele
det Anlæg, som er bygget af føromtalte Bygmester, og denne Tunneludmunding
kunde let ødelægge hele Dalen, den løber ud i. (Fortsættes.)
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BONDEHAVEN

Redaktionen har velvilligt sendt mig sidste Aargang af „Havekunst", hvorSpørgsmaalet Bondehaver eller Landbohaver er drøftet, og bedt mig om et Ind¬
læg i Sagen.

Skønt jeg er klar over min Uformuenhed til at kritisere det skønhedsmæssige i
Havekunsten, saa vover jeg dog alligevel at fremkomme med nogle Synspunkter, idet
jeg ser, Spørgsmaalet Bondehaver har to Sider, at være til Pryd, og at være til Nytte.

Medens Bymandens Have i Almindelighed mest tjener til Pryd og til Motion
eller Adspredelse for den interesserede Ejer, saa ligger Forholdet noget anderledes
for Landmanden.

Motionen og Adspredelsen, som Haven kan give, faar han tilstrækkeligt af i sin
daglige Virksomhed og Nytteformaalet træder som Regel i Forgrunden. Bondehaven
skal især tjene til Nytte og til Hvile for Landmanden, og Prydhaven er nærmest som
en rummelig Sommerstue, han opholder sig i om Søndagen eller om Aftenen, naar

Vejret indbyder dertil.
Naar Bondehaven ikke opfylder de Skønhedskrav, der med Rette bør stilles til

den, saa tror jeg ikke man, som Hr. Errboe, skal finde Aarsagen hertil i Landboer¬
nes „nuværende (lave) aandelige Udviklingstrin".

Jeg skal ikke fremhæve vor „forroste Landbostand"s Smag, den har sine Mangler,
men selv om de bygger aldrig saa grimt, og selv om Haverne er „forfærdelige",
som Hr. Errboe skriver, saa tror jeg Skylden i dette Tilfælde ligger hos Vejlederne
paa dette Omraade, mere end hos Landmanden.

At der ikke er noget direkte i Vejen med Skønhedssansen kan let konstateres. Træk
f. Eks. til Dyreskue med et uharmonisk udviklet Dyr, og man vil fåa at se, de fleste
Landmænd vil kunne paavise Fejlene. Landmændene kan ogsaa i mange Tilfælde
se, om en Have er smuk eller ikke, men hvor er Vejledningen til at gøre det bedre?
Tænk blot paa den Vejledning, der er givet Landboerne gennem vore hidtidige Have¬
bøger, se f. Eks. Haveplanerne i F. J. Chr. Jensens Havebog, eller tænk paa vore
Gartneres Uddannelse i Havetegning, „Bønneplænerne" og de kolorerede miniatur
Landskabshaver man satte dem til at tegne, her har vi vist den egentlige Aarsag til
de „forfærdelige" Bondehaver.

Ikke en Gang Nyttehaven, der som allerede nævnt spiller en afgørende Rolle for
Landmanden, har man taget i Betragtning. Man har lavet Urtebede langs krøllede
Havegange og spredt Frugttræer ud over Haven uden Hensyn til Kultur og Pleje.

Her er forøvrigt et Punkt, ogsaa Havearkitekterne synder imod. Se blot Hr. Joh.
Tholle's Forslag til Bondehave i „Haven". Eller Hr. P. Wad's firedelte Køkkenhave.

De i mine Øjne ikke særlig tiltalende Forslag til Husmandshaver paa Sjælland
opfylder hellerikke de Krav, der bør stilles til en Plan for en Bondehave.

Det kan se nydeligt ud at anbringe en Hyld eller et Pæretræ for Enden af Køk-'
kenhaven, men kræver Nyttehensynet, at Køkkenhaven er et frit beliggende Stykke
Jord, helst af langstrakt Form uden Kanter og Beplantninger for Enderne, og for
lidt større Havers Vedkommende med Vendeplads for Heste, saa bliver det Have-
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arkitekternes Opgave at forene det nyttige og det smukke, og ikke som det ofte
sker slaa af paa Nyttehensynene.

Erfaringen her i Jylland viser os, at har man faaet Landmanden til at anlægge
en god og bekvem Nyttehave, saa er det ikke vanskeligt at faa ham til at interessere
sig for Prydhaven. Jeg tror derfor ogsaa, man her er inde paa den rigtige Vej, naar
man først har ansat Konsulenter i Læplantning og økonomisk Havebrug. Trangen
vil sikkert efterhaanden vokse til ogsaa at faa Prydhaven forbedret.

Da Nyttehaverne i Jylland som Følge af Læforhold m. m. efterhaanden antager
mere bestemte Former og noget lignende muligvis kan være Tilfældet eller ønskeligt
andre Steder, saa var det ønskeligt, at fremtidige Konkurrencer om Anlæg af Bonde¬
haver blev stillet ud fra bestemt opgivne Arealer med paategnede Bygninger, Ind¬
kørsler m. m. og med bestemte Fordringer til Læ- og Nyttehave.

Her kunde der være Tale om virkelig Konkurrence om den bedste og smukkeste
Udnyttelse af de givne Forhold. Tiden vil da vise, om det kan lykkes at skabe
saadanne Anlæg, der fortjener Efterligning og som efterhaanden kan danne Type.

Hornum, den 3. Marts 1923. HAKON SØRENSEN.

SOPHORA JAP. VAR. PENDULAer et af de smukkeste og mest
karakteristiske „hængetræer", der ikke
desmindre yderst sjældent træffes i vore
haver eller på kirkegårdene, hvor det
mange steder vilde være langt bedre
egnet end de lovlig kraftigt voksende,
hængende varieteter af elm, pil og ask.
Også hovedarten sophora japonica an¬
vendes altfor sjældent herhjemme. Det
er et ret lille træ, der egner sig godt
for mindre forhold, navnlig også fordi
den med de trinde mørkegrønne kviste
og det robinialignende løv har et eget
nobelt ydre, set på nærmeste hold. Den
blomstrer i gode sommere rigt med hvide
blomster i oprette toppe i Juli—August.
Bill. viser et ældre eksemplar af den hæn¬
gende varietet i æresboligens have på GI.
Carlsberg i København. Det er podet på
en Stamme af arten og bygger sig yderst
karakteristisk med næsten lodret nedhæn¬

gende grene og med tætteste løvværk. So¬
phora trives i almindelig god havejord, der
hverken er for let eller for våd. E. E.-J.
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Slottet set fra parken.

CHARLOTTENLUND

Navnet Charlottenlund lyder så dansk, men er dog det gamle navn for den sven¬ske herregård ved Ystad, der ejedes af den danskfødte direktør Jacob Lach¬
mann, som i sin tid i forening med sin broder købte den af Tietgen oprettede og

igen opgivne sukkerfabrik ved Ystad.
Han arbejdede fabriken frem til en meget omfattende virksomhed, der indbragte

ham en betydelig formue, med hvilken han senere trak sig tilbage til sin gård for
at ende sine dage som godsejer i det land, hvor han havde udført sin manddoms
arbejde.

Hovedbygningen, der ses på hosstående billede, er af en ganske ejendommelig
form med et midterrum, ført op igennem alle etager, omgivet af stentrapper og
åbne gallerier, og huset lå ganske isoleret på en stor græsplæne i parken som et
engelsk herresæde fra omkring 1800.

Da terrænet skrånede ret betydeligt, så det ud, som om det skulde glide frem i
parken, og da jeg i 1908 blev tilkaldt for at være godsejeren behjælpelig med ud¬
hugning, plantning og andet arbejde i parken, foreslog jeg at lægge en terrasse
foran slottets side mod parken.

For den ene ende byggedes en mur til støtte for terrassen, langsiden udformedes
som en skråning, kronet af takshæk, og for den anden ende sattes terrassen i for¬
bindelse med et træbevokset højdedrag. Muren og trapperne byggedes af røde,
håndstrøgne munkesten, formuret i hydraulisk kalk, og pillerne afdækkedes af cotta-
sandsten.

På terrassen plantedes en samling lave roser i et buksbommønster med smalle
stier, og der anbragtes 16 store urtepotter, der blev formet og brændt i Hoganås,
og som tilplantedes med evonymus jap. E. E.-J.
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Fra terrassen på Charlottenlund.

BOGANMELDELSER
"JSTGÅRDEN 1922. Tredie årgang af Foreningen for Dendrologi och Parkvårds

årsskrift er nu udkommen.

Det er en fornøjelse at tage denne bog i sin hånd; den bringer bud fra en for¬
ening, i hvilken der ikke alene er grøde og vækst, men i hvilken der arbejdes med
liv og lyst.

Lustgården, årsskriftets navn, er i år vokset et par ark ud over de 200 sider, der
de to første år angav størrelsen. Dets udstyr har som helhed vundet, når lige und¬
tages omslagets uheldige forsøg i „moderne" retning. Den tidligere forside var ube¬
tinget både smukkere og foreningen mere værdig.

Hovedindholdet støtter sig som tidligere til den sommerudflugt, foreningen årlig
foretager med det formål at give deltagerne lejlighed til at lære en egn i Sverige at
kende, dens herregårde og haver, dens sjældne og smukke træer, dens frugtplantager
og hvad der ellers kan være af interesse for Mennesker, der har sluttet sig sammen
i en forening med „dendrologi og parkvård" på'sin fane.

I år var det egnen om Båstad, der blev gennemgået med besøg i Skånegdrden,
dette højst ejendommelige pensionat, der ligner en mellemting mellem et kloster og
en herregård, eller snarere en arkitekturinteresseret rigmands villa, havebrugsskolen
Apelryd og den bekendte mønsterfrugtplantage Småryd, hvis udmærkede, danskfødte
leder, gartner H. Hansen, viste os om. Desværre bringer de svenske fagblade netop
i disse dage hans nekrolog. Han blev kun 55 år.

Fra Båstad gik turen til Norrviken, Rudolf Abelins ejendommelige værk og
ejendom, der burde kendes af alle nordiske havearkitekter, ikke alene for det, der
her under herlige betingelser, i en storslået natur, er skabt uden anvendelse af store
midler — det er virkelig al ære værd — men nok så meget for det lysende eksempel
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på en mands entusiastiske gåen op i sin kunst, som denne mærkelige ejendom i så
høj grad bærer vidne om.

Med den sikreste sans er pladsen for hovedbygningen valgt i landskabet, hvor
den nu ligger, som om det hele var skabt med denne bygning som udgangspunkt,
til trods for at det kun er forholdsvis små arbejder, der er udført. Forhåbentlig vil
Havekunst en gang få lejlighed til at give sine læsere nærmere kendskab til Norr-
vikens herligheder.

Men tilbage til foreningsudflugten, der stod på i tre dage med besøg på Vegeholm,
Stureholm, Sofiero, Kulla-Gunnarstorp, Kristinelund og Krapperup herregårde, og hvad
der næsten var det alier interessanteste med udflugt til Våderoen, der henligger i
naturtilstand med tusindårige ege, store ufremkommelige eliekrat og en herlig un¬
dervegetation, der får lov at udvikle sig efter naturens egne love; en forfriskende af¬
veksling ind imellem de mange havebesøg.

Turen gik også over Øresund til Helsingør for at se den gamle, nu foryngede
have ved Marienlyst, og mange af deltagerne benyttede udenfor programmet lejlig¬
heden til et besøg i dr. Børresens righoldige plantesamlinger ved Hellebæk.

Lustgården bringer beskrivelser og et rigt billedstof fra disse mange anlæg og
andre seværdigheder foruden en hel række læseværdige artikler om træer, om stau¬
der, om „Fasters rosenvatten" og meget andet, der er lærerigt og fornøjeligt at
læse om.

Uheldigt at den danske havearkitekt J. P. Andersen's navn er blevet forvansket
den eneste gang, det er nævnt, for det kunde med fuld ret være medtaget forskel¬
lige steder i bogen, navnlig ved omtalen af Vegeholm og Krapperup, i hvis havers
form han har lige så stor del som i Kristinelunds terrasseanlæg.

Årbogen slutter som sædvanlig med en oversigt over årets høst på fagliteraturens
område, hvor under omtalen af tidsskriftsartikler også norske og danske er medtaget;
alt i alt en god og fornøjelig bog, der koster 12 kr., men som uddeles gratis til
medlemmerne. Da medlemskontingentet kun er 10 kr. (ganske vist svenske), gør
man klogest i at indmelde sig som medlem (adressen er Stora Nygatan 18, Stock¬
holm) — og næste år gøre sommerturen med. E. g.-J.

*

AKSEL OLSEN: BLOMSTERBILLEDER, i. Del — 1923, hedder et lille, smuktudstyret hefte, der nylig er sendt ud i verden fra Konrad Jørgensens forlag
i Kolding (3 kr.).

Havekunst's læsere kender planteskoleejer Aksel Olsens evne til at gøre læserne
delagtig i sin egen glæde over haven og dens blomster, navnlig de små alpeplanter,
hvis liv og skønhed han har studeret i deres lyse hjem.

Det vil derfor være anbefaling nok at nævne, at den lille bog ved siden af en
række monografier over forskellige stauder med smukke fotografigengivelser inde¬
holder en længere beskrivelse af stauderabatter og forskellige ret indgående kultur-
anvisninger for stauder og alpeplanter.
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Bibliothekshaven set gennem Porten i Rigsarkivet.

BIBLIOTHEKSH AVEN

Forskønnelsen, organ for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, bragte i sitførste nummer for dette år en omtale af bibliothekshaven „Hovedstadens nyeste
Parkanlæg", ledsaget af hosstående billeder, som Havekunst ved redaktionens vel-
villie er sat i stand til her at gengive. Forskønnelsen giver et meget interessant
tilbageblik over denne del af slotsholmens fortid, hvoraf det fremgår, at der i
Christian IV's tid på det sted, hvor nu bibliothekshaven ligger, stille og fredelig,
var orlogshavn. Her inde mellem de to store lader, proviantgården og tøjhuset, der
skulde forsyne flåden med proviant og våben, i umiddelbar nærhed af slottet lå
kongens maleriske galejer parat til at gå ud for at mødes med rigets fjender. Gamle
planer viser det firkantede havnebassin med en smallere rende ud til havneløbet,
hvor „Københavns vartegn", der har været så meget på tale i de senere år, havde
sin plads på en banke. Det var selvfølgelig kun en lille havn, hvor pladsen snart
blev for indskrænket, og efter at den var opgivet som flådestation, lod senere konger
bassinet fylde, den samme skæbne, som er overgået så mange af byens andre kanaler.

Lige indtil den nyeste tid lå dette forholdsvis store areal ubenyttet hen i yderst
forsømt tilstand. Først da der efter arkitekten, professor Hans J. Holms tegninger
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Plan af Bibliothekshaven.

var blevet opført den store nye bygning for det kgl. bibliothek imod syd, og efter
at Frederik Ill's smukke gamle bibliotheksbygning nord for pladsen var blevet ind¬
rettet til rigsarkiv, blev arealet reguleret, og i verdenskrigens første år fremstod da
den have, hosstående billeder gengiver.

Planen til anlægget skyldes et samarbejde mellem slottets arkitekt Thorvald
Jørgensen og arkitekt Magdahl Nielsen, der var professor Holms højre hånd ved
opførelsen af bibiotheket; og anlægsarbejdet udførtes af havearkitekt J. P.Andersen.

Sjældent er vel et haveanlæg udført på et sted, der i højere grad indbød netop
til anlæg af en have. Den ligger i en ydre ramme af ovennævnte fire hver for sig
meget anseelige huse, der fortæller om forskellige tider og forhold, i en snævrere
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indramning af mure og mindre bygninger, der, samtidig med at de fremhæver de
førstes store dimensioner, bringer et lysere, mere smilende moment ind i arkitekturen
og derved på udmærket måde danner bindeled mellem Christian IV's tunge, røde
murmasser og havens blomster og græs. I særlig grad gælder det de to kønne lyse
huse, bygget først i det 19. århundrede, hvor nu forstvæsenet og fængselsvæsenet
har deres kontorer. De to pavilloner er blevet forbundet med en smuk havemur, der
skiller en smallere gård med den gamle vagtstue, som nu er teatermuseum, fra selve
haveanlæget, hvis form derved er blevet mere hel.

At arkitekterne har megen ære af opgavens bygningsmæssige del, viser en sam¬

menligning mellem billederne side 41, der er taget på et tidligt tidspunkt, med
fotografigengivelserne på modstående side. Helt så heldig kan man derimod ikke
sige, det mere plan- og havemæssige er klaret; man mærker både her og der, at
forfatterne har været udenfor deres egentlige fag, uden erfaring og uden tilstrækkelig
faglig indsigt. Rent planmæssig set er der noget højst ubehageligt ved den måde,
færdselen er ledet. Kommende fra rigsdagsgården krydser man på skrå mellem
pillerne under rigsarkivet, hvorfra en fliserække fører gennem den midterste af de
tre portåbninger i havemuren, således som billedet side 37 viser. Midt for ligger
imidlertid det store firkantede bassin, der nødvendiggør en omvej i rette vinkler; og
ligesom for udtrykkelig at ville fremhæve fejlen er der lagt en enkelt fliserække midt
ad den brede grusvej — noget der i sig selv er alt andet end smukt -— med det
resultat at der i alle vinkler er tydelige genvejsstier, idet fliserne kun benyttes på de
strækninger, hvor de ikke tvinger færdselen altfor meget ud af den rimelige kurs.
Og denne færdselslinie fra rigsdagsgården til bibliothekets port er ubetinget den
mest benyttede i hele anlæget. Havde det mon ikke været naturligere at lede færd¬
selen ud til siderne på strækningen mellem rigsarkivet og havemuren for derefter at
kunne fortsætte ubrudt langs bassinets sider? Det store bassin i havens midte er

nemlig i sig selv en så god ide, at man nødig vilde se det borte; men her gør et
andet fejlgreb sig gældende, idet bassinet utvivlsomt er lagt for højt. Det ser ud til
og er vist nok også tilfældet, at alle gangene stiger op mod bassinet, at hele haven
med andre ord hvælver opad i stedet for det eneste rimelige, der vilde have været
at forme et terræn som dette konkavt, skålformet. Selv uden bassin vilde alt tale
for at forme terrænet mellem disse tunge mure konkavt, men naar dertil kommer en
vandflade i miflten, er et fald herimod så selvfølgeligt, at man ikke forstår, hvad der
kan have bevæget arkitekterne til at lægge bassinet højt og lade terrænet falde bort
fra vandfladen. Den dybdevirkning, der er et bassins mest fremtrædende rumlige
værdi, ophæves desuden ganske og aldeles ved en sådan anbringelse.

Jeg skal ikke opholde mig ved de stygge bassinkanter af gule, hårde klinker,
hvor stenfliser vilde have været langt at foretrække, eller ved de umotiverede afskæ¬
ringer i bassinets hjørner, men kun endnu sige et par ord om plantevalget, hvor
det øjensynlig i mindst lige så høj grad har skortet på erfaring og dybere forståelse.

For det første er her sikkert alt for mange uensartede elementer sammenbragt
på en forholdsvis lille plads: Her en avnbøghæk, der en stammehæk af lind, her
roser, der stauder, her stenbrækkant og hist buksbom, og så disse meningsløse
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Fra Bibliothekshaven. Sommeren 1922.

busketter, der er lige uheldige, enten de er enkle, kun bestående af spiræa van
Houttei med et par guldregn, eller de er sammensat efter den kendte planteskole¬
recept: 100 buske i 50 sorter, med syrener, buddleya, spiræa, kerria og alt muligt
blandet i en ganske karakterløs masse. Selv hen langs en smal skråning bag en lav
mur er plantet „busket af forskellige sirbuske".

Det må anerkendes, at så mange ældre frugttræer har fået lov at blive stående,
og når der skulde en allé, er valget af paradisæbler hertil heller ikke dårligt. Krogne
frugttræstammer og -grene passer godt ind i omgivelserne, men det samme kan ube¬
tinget ikke siges om birk, af hvilke der ikke desmindre er to lunde på særlig frem¬
trædende plads. Er der noget birk ikke egner sig til, er det da at plantes som her,
regelmæssigt fordelt foran en brudt hækkelinie. Deres virkemåde er slet ikke „arki¬
tektonisk", men „malerisk", deres charme er den „voksede" karakter, ikke den „plan¬
tede". Der mangler desuden i altfor høj grad stedsegrønne planter i denne byhave.

Heldigvis eller desværre, alt eftersom det ses fra et almindeligt eller et specielt
fagligt synspunkt, er det således, at grønne plæner med hvide birkestammer, roser

og stauder altid har noget bestikkende ved sig og navnlig da, når det bydes os
inde midt i byen, hvor savnet af natur og planteliv er så levende. Derfor omtales
bibliothekshaven også altid i de mest rosende vendinger; derfor blev Forskønnelses¬
foreningens nye medaille forleden dag overrakt de to ophavsmænd, noget der for så
vidt var berettiget nok, når henses til det fortjenstfulde i af kaos at have skabt et så
tiltalende interiør som dette; men for dog at hjælpe med til en udvikling på have¬
kunstens område kan nærværende tidsskrift ikke godt omtale denne have, uden at
påpege den dilettantisme, hvorom så meget i bibliothekshaven desværre bærer vidne.
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Inden emnet forlades, kunde jeg have lyst til at spørge: Hvad skal barnet hedde?
På haveinspektoratets trykte plakater derinde benævnes det Haveanlæget paa Slots¬
holmen, i Forskønnelsen er overskriften Bibliothekshaven paa Slotsholmen, og i
artiklen omtales haven som Parkanlæg.

Hvorfor ikke blive stående ved navnet Bibliothekshaven. Det er dog ubetinget
en have, intet parkanlæg, og således som bibliotheket er placeret med hovedind¬
gangen midt for haven, medens de andre omkringliggende bygninger kun har meget
svag relation til anlæget, ligger betegnelsen Bibliothekshaven så lige for, at man
vanskelig forstår, hvad der kan have ført de høje autoriteter ind på det kontorstøvede
navn „Haveanlæget paa Slotsholmen".

Et navn er ikke så ligegyldig en ting, som mange tænker, og der lægges des¬
værre altfor ringe vægt på at skaffe vore anlæg et godt betegnende navn.

Doktorparken i Randers, der blev anlagt og skænket byen af nu afdøde overlæge
Lassen, fik et godt navn, men da der et par år senere blev anlagt en park i „Vestre
Bakker", bibeholdt man ikke dette fortrinlige navn, men kalder anlæget for „Vest-
parken" — almindeligt, upersonligt.

I Haderslev lægges i disse Dage sidste hånd på et anlæg, der indtager hele den
lille halvø, som midt i Byen skyder sig ud i Haderslev Dam. Der er al sandsynlig¬
hed for, at navnet på dette anlæg bliver „Byparken", direkte oversættelse af det
tyske „Stadtpark". Hvor meget mere betegnende havde det ikke været at stedfæste
anlæget ved et navn som f. eks. „Damhaven". Der kan komme flere byparker i
Haderslev, ligesom der kan komme flere haveanlæg på slotsholmen. Det sidste navn
er dog det værste, da det slet ikke egner sig til brug i daglig tale. Haveanlæget på
Slotsholmen er slet ikke noget navn, det er kun en betegnelse.

E. Erstad-Jørgensen.

STEN OG DERES BRUG I HAVEN
(Sluttet.)

Fig. 11. Fra Fabrikant Lumbyes Have ved Kolding. Bygmester H. J. Klaaborg.Dette Billede er det første, som viser naturalistisk og arkitektonisk Byggemaade
sammenarbejdet. Efter de gængse Teorier skulde der altsaa ikke kunne være Enhed
og Harmoni, hvilket atter vil sige Ro og Skønhed, over et Anlæg af denne Art.
Hvor kritisk jeg saa forsøger at stille mig an, kan jeg nu ikke se andet, end at alt
dette findes i dette Anlæg endog i ganske høj Grad. Det gælder Anlæget i Virkelig¬
heden, og maaske en og anden Læser vil finde, at det ogsaa fremgaar af Billedet.
Stenenes kantede og flade Partier vender ud i Lyset, de runde Sider er begravede.
Dette forhøjet- i mine Øjne Harmonien mellem Trappen og dens Omgivelser. Det er
de vandrette Linjér som overalt er de fremherskende.

Fig. 12. Fra Direktør Scheitels Have i Charlottenlund. Havearkitekt E. Erstad-
Jørgensen. Her ses et lignende Sammenspil mellem arkitektonisk og naturalistisk
Byggemaade som i foregaaende Billede, men rigere paa Virkemidler, med en større
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Mangfoldighed af ligevægtige Modsætningsforhold, tilsammen skabende en Idyl, der
tilsyneladende er saa nær det fuldkomne, som man kan naa. Se Modsætningsforholdene
mellem Lysthus og Løvgang paa den ene Side og Slyngplanterne paa den anden Side;
Muren til venstre afbalanceret ved sin Fods Vegetation af Bregner og halvt tropiske
Senecio; den noget tunge Stensætning med sit viltre, lette, lyse Flor; Stentrappen,
paa en ejendommelig og fuldkommen harmonisk Maade forbindende, ikke alene den
lavere Løvgang med det højereliggende Lysthus, men ligesaa fast forenende Muren
og dens Vegetation med Stensætningen og dens Vegetation. Der er ikke et eneste

uligevægtigt Modsætningsforhold at op¬
dage i hele Billedet. Dertil kommer
endnu det morsomme Modsætningsfor¬
hold mellem det skarpe Lys og det blø¬
de, hyggelige, stemningsmættede Halv¬
mørke, halvt lokkende, halvt advarende,
halvt alvorligt, halvt skælmsk; man kan
knapt blive fri for at se Havens Beboere
færdes her, i Hvile og Leg, Skæmt og
Alvor, mere eller mindre et Bytte for
Havens Stemninger.

Fig. 12.

Fig. 13. Fra en anden Villahave i
Charlottenlund. Samme Bygmester. Her
ses igen en sammenbygget Enhed af
arkitektoniske og Haturalistiske Elemen¬
ter. Her er anvendt en anden og meget
afvigende Byggemaade. Stenene vender
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Fig. 13.

fortrinsvis de runde Sider udad og deres Flader flugter med Skraaningernes Retning.
Hverken Grundfjæld eller lavineskredne Stenblokke har været Forbillede. Her har det
altbeherskende Hensyn aabenbart været at bygge et virkeligt Havebillede og her er
med Flid undgaaet enhver Naturefterligning. Helheden fremtræder derfor blødere,
jævnere, tammere, med andre Ord mere i Harmoni med de omgivende Dele af Haven,
eller maaske snarere: mindre i Modstrid med de omgivende Dele af Haven. Med denne
Byggemaade formindskes Farerne, som altid truer den i Figurerne 5 og 8 anvendte
Byggemaade. De 3 Principper, vist i Figurerne 5, 8 og 13 kunde man kalde hen¬
holdsvis Stenskredsprincippet, Grundfjældsprincippet og Stenhøjsprincippet. Den
sidste Byggemaade er vistnok almindeligt gaaet ind i Folks Bevidsthed som „Sten¬
høj". De 2 første Principper er ren Naturalisme. Det sidste Princip har betalt en saa
stor Tribut til det arkitektoniske eller maaske snarere til det „hortitektoniske", at det
ikke kan gøre Krav paa Betegnelsen Naturalisme, men det har heller ikke givet sig
helt over i Arkitektur. Kommende Tiders Kunstkritik vil maaske finde en passende
Rubrik til Princippet, saa Sproget kan blive beriget med en eller anden ny „—isme".

Fig. 14 er fra Havearkitekt E. Erstad-Jørgensens egen Have. Vi har nu helt forladt
Naturalismen. Dette er Have i afgjort Betydning af Ordet. Stenenes Opgave er først
og fremmest at gøre Nytte og deres Skønhedsværdi staar i ligefremt Forhold til deres
Nytteværdi, eller maaske i mange Til¬
fælde : til deres tilsyneladende Nytte¬
værdi. Dette er Arkitektur. Stenenes
Plads og Stilling tjeher her det ganske
bestemte Nytteformaal: at være en ren¬

lig og behagelig Havegang og at være
et Led i en arkitektonisk Ramme. Thi
ikke alene Flisegangen men hele Haven
er opbygget arkitektonisk og i denne
arkitektoniske Ramme faar Vegetationen
Lov at boltre sig saa galt den vil, der
er ingen Fare for, at det skal blive for
galt, Rammernes massive Styrke skal Fig. u.
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Fig. 15.

nok holde den i Tømme. Intet Sted kan Vegetationen tilsyneladende boltre sig saa
lystigt som i strenge Rammer. Faar den ikke Lov til det, men holdes den soigneret
og „pæn", bliver Modsætningsforholdet uligevægtigt og der indtræder en vis Kulde
og Stilisme. Paa visse Pladser kan dette være formaalstjenligt, men i Regelen ikke
i Haver, hvor Hyggestemning tilstræbes, thi den afhænger ikke mindst af Modsæt¬
ningsforholdenes Ligevægtighed. Det gælder forøvrigt ikke alene i Haven men og-
saa i Naturen. Medens i arkitektoniske Haver Stenene som det rolige, kølige, tæm¬
mende Element åfbalanceres af Vegetationen som det livlige og viltre Element, saa-
ledes kan man omvendt ofte finde forrevne Klippepartiers Vildskab forunderlig smukt
afbalanceret ved runde, regelmæssige Blomsterpuder eller Tæpper, der klynger sig
kærtegnende om de skarpeste Stentakker.

Fig. 15. Carlsgave, Rungsted. Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen. Atter tjener
Stenene bestemte Nytteformaal, tydeligt for alle, nemlig i dette Tilfælde som Bolværk
mod Bølgeslaget og som Støttemur for Skrænten. Forbilledet har formentlig været
de gamle danske Havediger.

Fig. 16. „Brændkjærhøj" ved Kolding. Stendige, hvis Ejendommelighed er dets
Fod. Dets Formaal er at indramme en Gaardsplads og at tjene som Vokseplads for
visse Planter, som bliver sundest og kønnest naar de hænger i en Mur, fremfor at
ligge paa flad Jord. Derfor er Stenene sat saaledes, at der bliver mange Huller og
rummelige Fuger, hvor Planterne efterhaanden kan anbringes. At plante under Murens
Opførelse er saa besværligt og risikabelt, at det saavidt muligt bør undgaas og ved
i et Kampestensdige er det aldrig nødvendigt.

Fig. 17. Fra Hagenbechs Dyrehave ved Hamburg. Disse forvredne Cementklipper
er mesterligt gjorte. Lige saa berettigede disse kunstigt-naturlige Klipper er i denne
zoologiske Have, lige saa vanskelige vilde de være at faa indpasset i en aim. Have.
Og dog anvendes lignende Cementformationer, mest i Form af store Blokke, af i det
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mindste eet stort Havearkitektfirma i

England. Naturligvis er Cementen far¬
vet, saa den faar en virkelig skuffende
Lighed med Natursten.

*

Nogle faa Bemærkninger om Jord¬
arter og Jordblandinger til Stenplanter
kunde maaske være til Nytte for en og
anden Læser.

Naar det ofte antages, at Stenplanter
i Almindelighed sætter Pris paa rigelig
Næringstilførsel er dette en Fejltagelse.
Vanskeligheden bestaar snarere i at skaffe
dem tilstrækkelig næringsfattig Jord. De
fleste letdyrkelige Stenplanter taaler gan¬
ske vist næringsrig Jord, men kun paa
næringsfattig (i hvert Fald kvælstoffattig)
Jord bliver Væksten sluttet og fast, Bla¬
dene smaa, talrige, tætsiddende, Blom¬
sterne talrige, store og kraftigt farvede. De fleste aim. grove Stenplanter lykkes paa
enhver Jord. Men skal der dyrkes nogle af de fine, højalpine Arter, som i Reglen er
de kønneste og interessanteste, gælder det at skaffe dem en Jord, der, foruden at være

fattig paa Næring, særligt Kvælstofnæring, er rig paa Sten, enten Granit-, Sand- eller
Teglsten, nødigt Cement- eller Flintesten, Kalksten bør kun anvendes til Arter, som

erfaringsmæssigt taaler det. Da Stenene dræner stærkt, bliver Jorden selvsagt tør til
Tider. Dette kan afbødes noget ved at blande den stenede Jord med rigeligt Tørve¬
strøelse, (Tørvesmuld er mindre godt), samt lerholdig Jord. Jeg har med Held dyrket
ret vanskelige Arter saaledes: Stenanlægets Kærne er sandblandet Ler, saakaldt „Skør¬
ler", som hviler direkte paa Lerundergrunden. Derover lægges et 20—40 cm tykt Lag
af følgende Blanding: 3—6 Dele Skærver eller Murbrokker (for kalkelskende Arter evt.
Kalkbrokker), 1 Del Sand, 1 Del Tørvestrøelse, 1 Del Bladjord, 1 Del Lermuld (Mark¬
eller Havejord) som ikke er friskgødet og desuden en lille Smule Kalk til alle Arter,
som ikke ligefremt skyer Kalk. Deri gror de fleste Arter godt, modererer Væksten pas¬
sende og blomstrer rigt med store Blomster. Kun den første Forsommer behøver de
Vanding i Tørketider. Rødderne naar hurtigt Lerkærnen og har de først naaet den,
finder de altid den Fugtighed, de behøver, selv i ret langvarige Tørkeperioder. Der er
naturligvis en Del Arter, som kræver særskilt Behandling, men denne vidtløftige Sag
tør jeg ikke her komme nærmere ind paa, og det kan desuden kun have Interesse
for de faa Liebhavere, som kan og vil ofre megen Tid paa Planternes Pleje. Maa
jeg blot gentage: skarp Dræn er nødvendig for saa godt som alle Stenplanter. Sten
og Sand dræner passende, men udtørrer Jorden, ofte lovlig stærkt. Ler og Tørvestrøelse
har Evne til at opsuge Fugtighed fra Undergrunden og opbevare den. Blandes de to

Fig. 16.
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Fig. 17

førstnævnte Stoffer med de sidste vil

Blandingen næsten altid være passende
tør i fugtige Perioder og passende fug¬
tig i tørre Perioder, hvilket er netop
hvad Stenplanterne behøver. Teglsten
har interessante Egenskaber, Koksslag¬
ger ligeledes, og begge Stoffer er over¬

ordentlig nyttige i Stenplanternes ra¬
tionelle Kultur, men det vilde ogsaa her
føre for vidt at komme nærmere ind der-

paa, udover at tilraade rigelig Brug ved
ajle Stenanlæg. Aksel Olsen.

EN OVERDÆKKET SIDDEPLADS er slet ikke altid så let at anbringe i en skov¬agtig park. Billedet over disse linier viser et eksempel på en lykkelig løsning,
som adskillige rimeligvis har lagt mærke til i Søndermarken ved Frederiksberg slot.

Det var i haveinspektør Flindts tid, den blev bygget, men af hvem ved jeg ikke.
Der stod en gammel hestekastanie i en vejskæring, men stormen var den en efterårs¬
nat for hård, dens krone brød sammen, og den måtte hugges. I stedet for nu at fjerne
den helt, fik stammen lov at blive stående i 4—5 meters højde, og der byggedes
et stråtag som hatten på en fluesvamp, støttet af spinklere stokke i en kreds omkring
hovedstammen. Her kan de spaserende nu søge skygge og hvile eller ty ind, hvis
en regnbyge overrasker dem derude, og hele opbygningen virker lige så naturligt
og selvfølgeligt som dekorativt på sin plads, hvor den nu snart har stået i mange år.

E. E.-J.
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Elmeløvgang ved „Bella Vista" i Klampenborg.

LØVGANGE

Nu om stunder forstår vi ved ordet løvgang gerne noget i slægt med en pergola,et af dødt materiale fremstillet bygværk, der tjener til at bære slyngplanter
oppe eller er bestemt til at beklædes med sådanne. Dette haveelement, der i de
senere år er blevet så almindeligt, kan også med fuld ret hedde løvgang, pergola
er jo et fremmed ord, sådanne skulle jo nødig vinde al for stærk indpas i sproget,
og desuden vil man uvilkårlig i dette tilfælde forestille sig noget mere fornemt og
gedigent, end de af granstolper og rafter opførte løvgange, der er blevet næsten
typiske i danske villahaver. Det er så forståeligt og på en vis måde også glæde¬
ligt, at der i de senere år er opført så mange af den art, lige gode er de jo ikke
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alle sammen, men efterhånden vil plan¬
terne vel dække over synderne, der
vil ske det, der gang på gang sker
med haver, planternes egenskønhed,
roser, blåregns og vildvins farvepragt
og frodighed blænder øjet så ganske,
dårlig placering og uheldige forhold
overses for blomsternes yndighed.

I de moderne haver må den art

løvgange indtage en vigtig plads, først
og fremmest som vokseplads for nogle
af nutidens skønneste planter, heldig-

Lindeløygang i Kensington gardens i London. vis kan de OgS3 være værdifulde led
i den moderne haves komposition.

Men for slyngrosernes pragt er det sikkert ikke rigtigt helt at lade den voksede
løvgang eller buegang gå i forglemmelse. Den er vel et af havekunstens allerældste
virkemidler, og den har også sin store berettigelse i nutiden, fordi den passer til
haver, der er ringe af udstrækning og som anlægges i regelmæssige former.

Her skal ikke gås tilbunds i løvgangenes historie eller fortidige betydning, dette
skal kun være nogle beskedne linier til de ledsagende billeder, et forsøg på at
vække lidt interesse for dette haveelement. I fortidens regelmæssige anlæg spillede
løvgange en stor rolle, rundt om findes bevaret nogle ældre mere eller mindre vel¬
plejede fragmenter. Almindelig kendte er jo de smukke løvgange på Lerchenborg,
de har tætte sidevægge med vinduelignende åbninger. Lignende findes på Nysø,
medens husgangen i Kongens Have er et exempel på en anden type.

Det første billede viser en løvgang af sporeskårne elme, der afgrænser gartner
H. Skjoldagers have i Klampenborg fra Strandvejen. Der er temmelig stor afstand

mellem træerne, som den er fotogra-
feret i den første forårstid, lige i løv¬
spring, virker den lyst og festligt,
senere hen på sommeren er der dyb
skygge i dens indre, det tætte løvværk
skærmer aldeles mod vejens støvmas¬
ser. Der er noget af den samme for¬
nemhed som ved gamle lindealleer,
men det er opnået i et meget kort
tidsrum, denne er vistnok 40 år gam¬
mel og har været lige smuk i en år¬
række. I udlandets faglitteratur afbil¬
des ofte som gode exempler på løv¬
gange af den art en gang af stenege
i Giardino Boboli i Firenze og en

Eimeiøvgang i haven ved „Bondican". gang i St. Johns garden i Oxford. Det
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Fra haven ved dr. Ejnar Nyrops klinik i Rungsted.

er muligt, den italienske er smukkere end den afbildede, den engelske er det så
absolut ikke. Rundt i vore ældre haver findes sikkert mange lignende enkeltheder,
som det var værd at fremdrage.

Næste billede viser en ung lindeløvgang i Kensington gardens i London, der
indrammer en lille, for publikum afspærret, vand- og blomsterhave. De spadserende
kan nyde blomsterfloret gennem forholdsvis små åbninger i løvværket, og løvgan¬
gen danner den bedst tænkelige ramme om blomsterhaven. Et lignende anlæg fin¬
des i en folkepark ved Ham i Tyskland. Det ses jo let på billedet, at lindene er

temmelig unge, på et billede fra 1911 er de ganske nyplantede, de har dannet et
tæt tag i løbet af få år.

Det tredje billede viser en løvgang af samme art som husgangen i Kongens
have, et stammebåret løvtag. Den er plantet af højstammede elme, der udvendig
er regelmæssig klippede med lodrette vægge og vandret tag. Det er smukt, at det
indre loft er stærkt hvælvet, og læg mærke til, at en gren på hvert træ er til¬
trukket som et skråbånd. For enden fører en simpel trappe op under en høj
skrænts tætte plantninger. Løvgangen er den ene af to parallelle, der indrammer en
rosenhave ved Øresund.

På det sidste billede er løvgangen udviklet til løvsal. Her er materialet lige¬
ledes stammede elme, deres grenværk er bundne til et let rafteværk og skygger
på en behagelig måde over en større plads, der er indrammet af hvidgranhække.
Den findes i en have ved en klinik i Rungsted og tjener til friluftsophold for
patienterne.

Det vilde være ønskeligt, om både haveejere og anlæggere vilde få lidt interesse
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for løvgange af den art, de bør ikke helt fortrænges af roser og clematis over træ
og jern. Aller smukkest måtte en løvgang af sporeskårne æble- eller pæretræer blive,
vi kender nok alle billeder af sådanne, men de er for gartneriske, altfor fine og
velplejede. Træpar efter Træpar danner den mest regelmæssige bue, nøjagtige som
det jernskelet der danner underlaget. Nej, det skulde være æbletræer af lignende
udseende som elmene på det første billede, knudrede og uregelmæssige så livets
naturlige oprør mod menneskepåfund er udtalt i hvert træ. Men hvilken sort skulde
man plante og på hvilket underlag? C. Th. Sørensen.

Rosa alba plena i Botanisk have.

ROSA ALBA PLENA

Hosstående billede, der er taget i Botanisk Have, giver vist et ret godt indtrykaf, hvor smukke roser kan være. Det er et exemplar af rosa alba plena, der
vokser i græsplænen foran drivhusene mellem mange andre rosenarter. Planten er
næsten 2 m høj, frodig og sund, billedet fortæller at den også er rigtblomstrende.
De to meget smukke sorter Maidensblush og Dronningen af Danmark er varieteter
af rosa alba, og af de gamle roser skal disse være de sundeste, idet deres smukke,
ligesom blåduggede løv er friskt og fyldigt og meget sjældent angribes af rust,
der som bekendt ellers kan være temmelig ødelæggende for de gamle, en gang
blomstrende roser. C. Th. S.
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TILVÆKSTBORET

1 Skovbruget gør man sommetider Brug af et Redskab, Tilvækstboret, der er op¬fundet af den tyske Forstmatematiker Pressler c. 1880, og ved Hjælp af hvilket
det er muligt at skaffe sig Viden om Aarringsgangen inde i det voksende Træ.
Man kan derigennem danne sig et Skøn over, hvorvidt Træet befinder sig vel (stor
Tilvækst, brede Aarringe), konstatere, om dets Stammeved er helt igennem sundt
eller muligvis frønnet og raaddent i Partierne nærmest Marven, samt endelig i
mange Tilfælde finde Træets omtrentlige Alder — altsammen, uden at Træet behøver
at tage mindste Skade deraf.

Forf. har i 1922 efter Opfordring udført en saadan Undersøgelse paa Børsrampens
Træer og mener, at det muligvis kan have en vis Interesse for have- og parkkyndige
at faa nogle Oplysninger om dette Redskab, som vistnok hidtil her i Landet saa

godt som ikke har været kendt udenfor Forstmændenes Kreds.
Apparatet er i Grunden bygget efter et lignende System som den velkendte

„Smørsøger", men den haardere Materie, hvori der bores, har nødvendiggjort en
noget anden og mere indviklet Detailkonstruktion.

Boret bestaar af et snævert, tyndvægget Staalrør, hvis indvendige Overflade ikke
er ganske cylindrisk, men svagt kegleformet. I den Ende af Røret, der vender mod
Keglens Toppunkt, er Randen meget fint skarpslebet og Rørets udvendige Overflade
forsynet med først svagt, senere stærkt ophøjede skarpe Skruegænger med stejlt sti¬
gende Gevind. 1 den Ende af Røret, der er fjernest fra Keglens Toppunkt, er Røret
sværere og udvendig firkantet, saa der kan skydes et Haandtag ind derpaa. Dette
Haandtag er ogsaa et Metalrør, af samme Længde som Borerøret, men af saa stort
Tværsnit, at Borerøret kan opbevares gemt inden i det. Haandtagsrøret har paa
Midten 2 diametralt modsatte firkantede Huller, hvorigennem man skyder Borerørets
firkantede, tykkere Ende, som derpaa fæstnes i Stillingen med en lille Lukkerigel.
Apparatet er nu færdigt til Brug. Man stemmer den skarptslebne Rand af Borerøret
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haardt imod Træets Bark og drejer samtidig Haandtaget rundt. Saasnart de udvendige
Skruegænger har taget fat, gaar Resten let. Naar man har Boret saa langt inde i Træet,
som man ønsker, fører man en lang, flad Naal, forsynet med Modhager ind gennem

Borerøret, hvis ene aabne Ende jo kommer til Syne gennem Haandtaget. Naalen er

lige saa lang som Borerøret og føres helt til Bunds. Giver man nu Haandtaget en
enkelt pludselig baglæns Vridning, vil Borerøret og med det Naalen gaa et lille Stykke
udad, hvorved den ganske tynde Træprop, der findes udboret med Røret, løsnes,
fastholdt som den er af den indførte Naals Modhager. Naalen og med den Proppen
kan nu trækkes ud. Hvis det kun drejer sig om een Boring, kan man lade Proppen
blive i Røret, til man kommer hjem, hvorved man sikrer sig imod, at den tørrer ud
eller knækker. Vil man derimod udtage flere Propper ad Gangen, staar man sig ved
at medføre et stort Reagensglas eller lignende til at opbevare dem i.

Hovedet paa Naalen er forsynet med Gevind, har samme Diameter som Haand-
tagsrøret og kan skrues ind i dette, saa det virker som Prop; Apparatet bæres paa
denne Maade bekvemt omkring, indelukket i sig selv. Egentlig hører der dog ogsaa
en lille Æske til, indeholdende en Flaske Olie, hvormed det kan være nødvendigt
at smøre Borerøret ved Udtagning af Propper i særlig haardt Træ, — samt en lille
Flaske med Anilinfarve.

For en Del Træer med skarp Forskel paa Vaar- og Høstved (saasom Eg, Valnød,
Elm, Naaletræ) gaar det nu meget let at tælle Aarringene; for en Del andre (Birk,
Lind, Pil o. s. v.) er det derimod ofte temmelig svært, særlig hvis Veddet er finringet.
Noget kan man som Regel hjælpe paa Tydeligheden ved at glatte Proppen paa den
ene Side med en velslebet Kniv og væde Overfladen med en tynd Opløsning af
Anilinfarve eller Blæk. Ringene vil da træde tydeligere frem, i Særdeleshed lige efter,
at Vædsken er paaført, inden den endnu er tørret ind i Træet.

Ikke saa sjældent vil det dog være nødvendigt at tage Mikroskopet til Hjælp.
Det er klart, at man kun kan bestemme Træets Alder, hvis det ikke er tykkere,

end at man kan træffe dets Marv nær ved Jorden. Da man har Tilvækstbor lige op
til 30 cm Længde, vil det altsaa sige, at man kan bestemme Alderen paa Træer med
ofte betydeligt over 60 cm i Diameter, idet Træets Vækst jo i de allerfleste Tilfælde
er excentrisk, og man naturligvis i saadanne Tilfælde foretager sin Boring der, hvor
man efter Skøn over Stamme og Grene mener at have nærmest til Marven. I saa
Henseende kan man hurtigt opnaa en betydelig Sikkerhed.

Aarringenes Gang kan ofte give værdifulde Oplysninger om Træets Liv, om hvor-
naar det blev plantet (pludseligt indtrædende, forbigaaende Finringethed i den unge
Alder), hvilke Stampeperioder og frodige Vækstperioder det har haft, og saa fremdeles.

For at Træet ikke skal tage Skade af det fremkomne Hul, bør man for det første
aldrig bore nedad, da Regnvandet saa kan trænge ind og foraarsage Forraadnelse,
men vandret eller endog svagt opad. Hvis man vil være paa den sikre Side, bør
man dernæst medføre nogle Træpropper af passende Størrelse, som man dypper i
Karbolineum og stikker ind i Hullet, hvorpaa man kan tætte efter med en lille Klump
Beg. I Skovbruget regner man det dog som Regel for tilstrækkeligt at stoppe Hullet
med en Pind, da Saaret i de allerfleste Tilfælde er overvokset i Løbet af faa Aar.

Carl Mar: Møller.
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EN VILLAHAVE VED SNOGHØJ

Tæt øst for det bekendte gamle færgested ved Snoghøj lige over for Middelfart byerhvervede bankdirektør A. C. Hansen i Middelfart år 1910 et jordstykke på små
to ha, der nordligst og sydligst bestod af næsten vandretliggende arealer, forbundet
med en jævnt skrånende del med stærkest fald i retningen sydost. Det blev over¬

draget undertegnede at give plan til havens anlæg og deri afsætte plads til et sommer¬
hus og til en mindre pavillon ved stranden.

1 overensstemmelse med terrænets form placeredes huset, som vist på ovenstående
plan, med gård og udhus ind mod skellet og med sin hovedakse vinkelret på det
stærkeste fald. 1 tilslutning til huset udformedes haven med sin indkørsel fra nord¬
siden, hvor køkken- og frugthave anbragtes bag en skærmende thujahæk, med en
allé af æbletræer ud for vestgavlen, med en rosenhave foran hovedfacaden med sin
terrasse; og ned ad det skrånende terræn blev der lagt en stor åben græsplæne, ind¬
rammet af ret brede plantninger. Ved skråningens fod udgravedes et bassin i den
moseagtige bund, indrammet af takshække foran et tæt 'krat af rugosaroser med
plantede birk.

Sådan som forholdene ligger, kommer man til sidst ad vejene inde i landet fra
nord eller vest uden at se noget til vandet, hvis nærhed man næppe aner. Man
kører ind ad bankdirektørens indkørsel mellem alvorlige stedsegrønne træer, går
ind i huset, og først når gæsten træder ind i havestuen mod syd og derfra ud på
terrassen, ligger Lillebælt åben for hans blik mellem grønne kyster Middelfarts
røde tage og Hindsgavls skove og skrænter, en udsigt af sjælden storhed og smilende
ynde. Ved havens anlæg har dette været et af hovedmotiverne. Ved udgravning af
dammen forenedes det heldige i at få det sumpede terræn anvendt med ønsket om
at markere hovedaksen vinkelret på faldet, og det var samtidig hensigten ved hjælp
af det regelmæssige vandspejl ligesom at tilvejebringe en forbindelse med den
udenfor liggende gruppevis store vandflade.

I stedet for det oprindeligt skitserede, symmetriske hus blev senere bygget en
større helårsbolig, noget der desværre gik en del ud over den samhørighed, som var

tilsigtet ved havens anlæg.
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Åkandebassinet.

Indkørselen.
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Rosenhaven.

Den lille pavillon ved skrænten langs stranden er bygget i to etager, af hvilke
den øverste — en havestue — ligger i flugt med havens terræn, den nederste —

et redskabs- og båderum — med den vej, der fører forbi langs stranden. Imod
vest er anlagt en dobbeltrækket nøddegang med skyggetålende stauder i mellem¬
rummene, og ovre ved den modsatte side var afsat plads til en tennisbane i græsset.

E. E.-J.

VICTORIAPARKEN

I tilslutning af planteskoleejer Aksel Olsens artikel i martsnummeret og særlig tilhans berettigede advarsel imod naturkopieren, kan det måske være af interesse at
se billede af et stenanlæg, der for en lille menneskealder siden blev udført i Berlin
som den mest direkte kopi efter et forbillede i naturen.

I 1818—21 blev der på Kreutzberg tæt syd for Berlin opstillet et monument
over frihedskrigene. Det var den berømte arkitekt Schinkel, der gav tegning til den
20 m høje opbygning i „gotisk stil", udført i støbejern og forsynet med nischer, i
hvilke 12 genier symboliserede hver sit hovedslag. Efterhånden som byen udvidede
sig, rykkede lejekasernerne tættere og tættere ind på livet af bjerg og monument,
og omkring 1890, da faren for helt at blive ombygget var overhængende, besluttede
byens magistrat sig til at anlægge en henved 6 ha stor park på Kreutzberg, og for¬
modentlig i anledning af nationalmonumentet fik anlæget navn af Victoriaparken.
Det var i Vilhelm H's unge, begejstrede dage, hvor Berlins storhedsdrømme var ved
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Vandfaldet i Berlins Victoriapark.

at blive overført i virkelighed, og der ofredes på denne forholdsvis lille park en sum
af 2 72 million mark til indkøb af arealet og over 1 million til selve anlæget.

Det var vistnok byens gartendirektor Herman MAchtig,- der planlagde og udførte
dette i sin art storslåede parkanlæg, og hvad man nu end mener om den idé at udføre
en gengivelse af Zackenfall Riesengebirge inde mellem storbyens huse og spor¬
vogne, nægtes kan det ikke, at idéen blev konsekvent og dygtigt gennemført.

Midt for den hovedgade, der er ført frem imod monumentet, er lagt et vandfald
fra top til fod af den ret betydelige bakke, et sønderrevet klippeparti af større og
mindre kalkstensblokke, hvorover vandet glider og klukker, skummer og sprøjter
ganske som i Riesengebirge. Stenarbejdet er udført med megen forståelse. Overalt
føler man lagdelingen og de kræfter, der har bragt forstyrrelse i lagenes regel¬
mæssighed. Også hvor klippen andre steder i 'parken tilsyneladende kommer frem
til overfladen, er den samme lagdeling gennemført, og vidste man ikke bedre, kunde
man godt et øjeblik tænke sig, at det var en sidste rest af landskabets oprindelige
natur, der her var blevet fredet inde i byen. Selvfølgelig måtte blikket standse ved
monumentet, ikke søge højere op efter de snedækte tinder, ikke søge gletscherne
og de viltre bække, der fører det kolde vand ned og samler sig til det frådende fald
— der skylder et prosaisk pumpeværk sin storhed.

Ved siden af Buttes-Chaumont parken i Paris er Victoriavandfaldet vistnok det
største naturalistiske stenanlæg, der er udført, men hvor drevent det end er gjort,
kan man ikke frigøre sig for den tanke, dér så ofte påtrænger sig, når man stilles
overfor den tids frembringelser: De skønne spildte kræfter. E. E.-J.
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Hvide lilier i Kew gardens ved London.

LILIUM CANDIDUM

Det er næsten ikke til at forstå, at der for nogle år siden ligefrem måtte agite¬res for at gøre den hvide lilie fin og moderne igen. Og heller ikke endnu
er den så yndet, som den burde være, få planter forener dens skønhed og æld¬
gamle historie. Det er slet ikke nogen selvfølge, at der skal være lilier i enhver
have, som der skal være roser og syrener. Nu er lilien heller ikke så let at have
med at gøre, selvom den ikke stiller særlig store fordringer, vil den dog ikke trives
alle steder, den må helst have læ, og den kan ødelægges med tilførsel af frisk gødning.

Billedet gengiver en rabat af hvide lilier foran en hæk af kristtorn i Kew gardens.
Det var et meget smukt billede, så festligt i al sin farveløse skønhed. Om de aldrig
plantes i nok så stort tal, vil de dog være skønne, jo flere des bedre, og dog —
selv en eneste er til pryd og glæde i haven.

Deres skønhed fremhævedes på den bedste måde af baggrunden. Mon vi ikke
også herhjemme skulde plante hække af almindelig kristtorn? De er ret almindelige
i Sydengland, hegne ofte haverne fra vejen som en anden tjørnehæk. De er meget
tætte og stærke, på en måde skønnere end tax, fordi overfladen er så levende. I
Hellerup strandpark er der jo plantet brede hække af ilex, men det er den mere

frugtbare varietet laevigata polycarpa, og denne har mere åben vækst og ikke så
tornede blade som arten.

Når denne varietet er valgt, er det vistnok sket, fordi den regnes for særlig
hårdfør. At arten også hos os kan danne god hæk, viser det lille stykke ved ind¬
gangen fra Roskildevej til Zoologisk have, der allerede har stået i en lang årrække
på denne ret udsatte plads. C. Th. S.
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Fra „Norske skov" ved Sorgenfri.

VINDEKÆPPEHEGN

Et af de smukkeste hegn under landlige forhold er det såkaldte vindekæppehegn.De fleste kender det bedst fra Jægersborg dyrehave, og derfor går det som
oftest under betegnelsen dyrehavehegn, men da denne betegnelse-med ligeså stor ret
kan anvendes om andre hegn, f. eks. de nu mere almindeligt anvendte trådhegn, vil
det være rigtigst at holde sig til det ovennævnte gode og betegnende navn.

De gamle dyrehavehegn, som allerede blev opstillet i Christian V's tid for at ind¬
hegne skovens vildt, der ellers nok kunde finde på at søge bort til roligere græs¬
gange, når parforcejagten rigtig gik løs, blev bygget af solide egestolper med løs-
holter af eg og med indflettede enebærstage.
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Fra fru Anna Jacobsens have i Rungsted.

Eg og enebær er vel næsten de mest holdbare træmaterialer der findes på vore
breddegrader, og vindekæppehegn af disse materialer er overordentlig varig. Der er
tillige noget eget primitivt over vindekæppehegnet, der hverken kender til søm eller
maling. Intet hegn hører i den grad skoven til som vindekæppehegnet, ligesom intet
hus nogensinde vil få et så ægte og stavnsbundet præg som den stråtækte længe,
der er bygget af markens eget materiale: ler og strå.

Men desværre er eg og enebær med tiden blevet kostbart at benytte, navnlig kniber
det med at skaffe enebærstager af tilstrækkelige dimensioner, og de hegn, der vises
i hosstående billeder, er da også flettet af grangrene i stedet for af ene. Når der
fældes store graner i skoven, er der lejlighed til at få tykke grangrene, der egner sig
udmærket til lavere vindekæppehegn, men stolperne hertil må helst være af eg eller
lærk, der omtrent er lige holdbart i jorden, selv om fyrrestolper eller stolper af gran
selvfølgelig også kan anvendes.

Det første billede er fra „Norske skov" ved Sorgenfri. Det viser et vindekæppe¬
hegn af denne art, stillet over et kampestensgærde, der støtter skovens højere liggende
terræn langs vejen. Billedet viser samtidig en i sin simpelhed meget smuk løsning
af det problem, der har meldt sig, den gang vejen blev skåret igennem den tæt¬
bevoksede bakke. På det højeste punkt byggedes en støttemur, kronet af et bryst¬
værn, hvorfra der er fri udsigt til landevejen. Den hvide mur skråner ligeligt til
begge sider med stærkere fald end terrænet indenfor, en forskel der er afhjulpet ved
at trække en fløj af kampestensgærdet op til brystværnet foroven. Derved er det
samtidig blevet muligt at føre vindekæppehegnet helt op i en svagt buet linie, følgende
terrænets stigning.

Uden alle pretentioner er den slet ikke lette opgave løst på denne simple vis i
bedste overensstemmelse med stedets hele karakter.
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Det andet billede viser et vindekæppehegn langs haven til et sommerhus i Rung¬
sted. Det er forskellige slyngroser, der er plantet langs hegnet, hvor de rigtig be¬
finder sig i deres es uden meldug og anden elendighed. I forgrunden ser man den
remonterende Trier, der ved sin noget stive og moderate vækst egner sig særlig
godt til hegn. E_ E-.j_

EN OVERDÆKKET SIDDEPLADS

Fra Direktøren for Københavns Begravelsesvæsen, Hr. A. Bero, har vi modtagetfølgende:
1 Tilslutning til den lille Artikel i Havekunst Nr. 4 om en overdækket Siddeplads

i Søndermarken, af hvilken der samtidig bragtes et Billede, anmoder jeg herved om
Plads for et Par supplerende Bemærkninger om nogle Omstændigheder ved denne
Siddeplads' Historie, hvilke jeg synes fortjener at bevares fra at gaa helt i For¬
glemmelse.

Det Træ, om hvis Stamme Siddepladsen er indrettet, var ikke en Hestekastanie,
men en Bøg, som i sin Tid var saa berømt at den havde sit eget Navn, nemlig
Ewaldsbøgen. Dette Navn har den faaet efter en General Ewald, formentlig den
i 1813 afdøde Generallieutenant Johann Ewald, som i Frederik den VIV Tid, da
Søndermarken holdtes aflukket, af Kongen som en særlig Gunstbevisning fik
overladt en Nøgle til denne Park. General Ewald havde da under sine daglige
Spadsereture i Søndermarken sin Yndlingsplads paa en Bænk ved denne Bøg, hvor
han sad og nød den frie Udsigt over Markerne og Kalvebodstrand. Det var Oprin¬
delsen til Navnet Ewalds-Bøgen, men hvad der bevirkede, at dette Træ blev særlig
bekendt og søgt af senere Generationer, da Offentligheden fik Adgang til Sønder¬
marken, var, at det altid var tidligere udsprunget end nogen anden Bøg i Sønder¬
marken eller Frederiksberg Have; det udfoldede altid sit Løv ca. 14 Dage før
alle andre, og det var jo ikke at undres over, at dette blev bemærket, og at mange
Mennesker søgte til dette Træ i det tidlige Foraar, og med Længsel saa efter, om
det snart vilde varsle om, at Foraaret virkelig var kommet.

I Begyndelsen af Halvfemserne begyndte Ewaldsbøgen at sygne hen; det viste
sig senere, at den var stærkt angrebet af Svamp. For at dette Træ, som saa mange
Mennesker kendte og holdt af, ikke helt skulde forsvinde med det samme, blev
Stammen skaaret af i ca. 3 m's Højde og et Straatag, som afbildet i forrige Nr. af
Bladet, bygget op om den. Det var efter afdøde Haveinspektør Flindts Udkast,
denne Siddeplads blev indrettet; undertegnede var som Flindts Assistent medvir¬
kende derved, og kan som saadan borge for, at de her givne Oplysninger er authen-
tiske. A. Berg.
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Herrenhausen. Slott och parterr efter ett gammelt kopparestick.

HERRENHAUSENS TRÅDGÅRD

En av de tradgårdsanlaggningar i Tyskland, for vilka man gor anspråk på denstore Le Notre som måstare, år den vackra och i sitt ursprungliga skick tåmligen vål
bevarade Herrenhausens trådgård invid Hannover. Något verkligt bevis for att Le
Notre år dess skapare finnes emellertid ej. Vål har trådgården anlagts enligt den Le
Notreska stilriktningens allmånna principer: stor parterr med anslutande, av diagonal-
vågar genomkorsad boské, rikligt anvåndande av vatten och framforallt betonande av

mittperspektivet. Men den saknar med sin schematiska och torra indelning det stor-
hetsdrag, man år van att finna hos Le Notres verk. Trådgårdens anlåggning har ut-
forts av inkallade fransmån, vilka kanska varit personliga lårjungar till Le Notre, men
dårfor finnes ej någon grundad anledning antaga, att det skulle vara Le Notre sjålv
som uppgjort ritningarna till trådgården. Det finnes i sjålva verket intet, som talar
hårfor annat ån en tvivelaktig traditions utsago.

Under åren 1674—76 låt den hannoveranske hertigen Ernst Johann Friedrich upp-
fora Herrenhausens slott. Det byggdes i italiensk stil och byggmåstare var en inkallad
venetianare, Quirini. Slottet har emellertid under 1800-talets forrå del undergått så
stora foråndringar, att det åtminstone i detaljerna ej långre har något kvar av sitt
ursprungliga utseende utan i stallet fått en klassicistisk prågel.

Fick alltså en sympati for den italienska smaken vara beståmmande vid slottets
uppforande, så blev det dock, når turen kom till trådgården, ej till Italien utan till
Frankrike hertigen vånde sig. På trådgårdskonstens område hade den nya franska,
av Le Notre grundade stilriktningen nu avgjort segrat och gållde som hogsta lag
åven utanfor sitt hemlands grånser. Når man kunde, sokte man givetvis så direkt
kontakt som mojligt med den nya konsten. Hårvidlag blev det också en fransman,
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Henry Perronet, som fick i uppdrag att utarbeta de forstå planerna till trådgården,
vilket han fullgjorde under åren 1675 78, samtidigt varmed han, tillsammans med
den tyske trådgårdsmåstaren Bauer, anlade den stora parterren. Hertig Ernst Johann,
som dog 1679, fick ej fullfolja den av honom igångsatta anlåggningen utan det blev
hans eftertrådare, kurfursten Ernst August, som vidare utvidgade och fullbordade
den. Denne inkallade från Frankrike Martin Charbonnier, som under åren 1682—97
levererade ritningar. Ar 1705 var trådgården fullt fårdig.

Denna, som till skillnad från kring slottet senare tillkomna trådgårdsområden, kallas
„Der grosse Garten", år 48 har stor och har formen av en fullkomligt regelråt rek¬
tangel. Dess norra kortsida begrånsas av slottsbyggnader och murar, de tre Ovriga
sidorna av kanaler, vilka åtfoljas av pråktiga lindalléer. Marken år fullståndigt plan.
Ej den ringaste grad av terrassering forekommer, vilken val sallån brukar alldeles
fela i en barocktradgård såsom overgång fråri slottsbyggnaden, om ock blott åstad-
kommen medelst några få trappsteg.

Slottet har mot trådgården tvånne framspringande, låga flyglar. Den mellan dessa
och huvudbyggnaden bildade gården, en liten parterr for sig, oppnar sig ej fritt mot
trådgården på den fjårde sidan utan avstånges hår med ett staket, ett drag bland andra,
som vittnar om att renåssansen ånnu ej var overvunnen. På ena sidan slottet ligger
en år 1699 uppford storre orangeribyggnad med sin sårskilda, inhågnade lilla tråd-
gård for de fråmmande krukvåxternas utsåttande under sommaren. På andra sidan år
ekonomitrådgårdsavdelning, omgårdad av murar, innanfor vilka spaliertrådsrader
och drivbånkar såkerligen intaga samma platser, som de ursprungligen gjort. Ome-
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Herrenhausen. Slottsbyggnad.

delbart till hoger om slottet befinna sig de s. k. kaskaderna, en grottvagg, forsedd
med musselliknande små skålar, over vilka vatten rinner ned i en bassang. Grott-
vaggen uppbår en balustradforsedd altan, till vilken ramptrappor leda upp. Som mot-
svarighet till denna kaskadanlåggning i miniatyr finnes på vånstra sidan om slottet
åvenledes en grottbyggnad, i vilkens anordnande, enligt Marie Louise Gothein,
spåras ett direkt inflytande från Versailles' forstå period, i det den placerats på samma
sått som Thetisgrottan dår.

Den stora parterren, som omslutes på trenne sidor av bosképartier, ar nu mera
utlagd i enkla grasytor och smyckad med taxuspyramider och blomsterrabatter åven-
som med stenskulpturer från trådgårdens glanstid: statyer och praktfulla urnor. 1 dess
mitt år en rund bassång med springvatten. Nårmast bakom den stora parterren ligga
i en rad fyra nåstan kvadratiska dammar. De ligga något nedsånkta och åro kantade
med låga hackar. Bakom dammarna foljer en andra, enklare parterr, å vilken ett minnes-
mårke från senare år over kurfursten Ernst Augusts gemål, Sophie, har sin plats. Ur-
sprungligen ha hår funnits tvånne små tempel, som senare blivit borttagna. Det stora
bosképartiet, som hårefter tager vid och som upptager hålften av trådgårdens område,
år delat av alléer i fyra kvadratiska figurer, vilka i sin tur genomskåras av diagonal-
vågar. 1 de fem diagonalskårningspunkterna åro springbrunnar placerade. Den mittersta
av dessa, som år storst, år av ett ganska betydande omfång. Vågarna kantas av
hoga, klippta avenbokshåckar. Inom de håckomslutna kvarteren våxa frukttråd och

gronsaker. Tvånna likadana tempelpaviljonger markera trådgårdsrektangelns båda
bortersta horn. Deras anbringande har egendomligt nog ej planerats så omsorgs-
fullt. De stå som blickpunkter for de oinslutande alléerna i dessas skårningar men
dåremot ej for de dår åvenledes utmynnande diagonalvågarna, vilket stor en smula.
Mittaxeln avslutas med en storra cirkelrund plats, åstadkommen medelst en halvcirkel-
formig utbuktning av den avgrånsande kanalen.

En synnerligen intressant detalj och ett avbrott i den i ovrigt rådande likformig-
heten inom trådgården år en oster om stora parterren belågen naturteater. Den har
blivit anlagd på en konstgjord terrass så att den hojer sig ungefår en meter over tråd-
gårdens alimanna nivå. Scenen avsmalnar perspektiviskt mot fonden och inramas av
håckkulisser och hoga tråd. Dessutom har den varit smyckad med statyer ånda tilis
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Naturteatern. Åskådareplatsen.

for några år sedan, men numera stå endast socklarna till dessa kvar. De amfitea-
traliskt uppbyggda åskådareraderna skiljas från scenen av en våg på trådgårdens nivå.
1 sammanhang med teatern står den s. k. „Fiirstenbiisch", en rokokoartad håckanlågg-
ning, dår några anspråkslosare statyer av hannoveranska furstar åro placerade. Tea¬
tern har utforts under åren 1689—93 och antagligen år det Charbonnier, som svarat
åven for denna detalj.

Med staden Hannover forbindes slott och tradgård medelst en 2 km. lång och
37 meter bred 4-radig allé av ståtliga gamla lindar. Men hur vacker och ståtlig
allén ån i sig sjålv år, så år den som forbindelseled dock ur konstnårlig synpunkt
ej fullt tillfredsstållande. Som synes av situationsplanen utmynnar allén vid ett horn
av trådgården, bildande med dess ostra grånslinje en spétsig vinkel. I de ursprung-

liga projekten finnes emellertid ej denna misslyckade forbindelseled antydd. Den har
tillkommit forst år 1726, alltså 20 år efter trådgårdens fullbordan.

Norr om slottet, skilt från detta av en landsvåg, ligger ett under en senare period
tillkommet tradgårdsparti, „Berggarten", vilket bl. a. hyser ett storre palmhus jåmte
ovriga vaxthus. Inom denna park reser sig i fonden av en allé, som utgor fortsåttningen
av trådgårdens huvudaxel, ett vackert furstligt mausoleum från 1800-talets mitt.
Det har byggts av samme man, som restaurerat och ombyggt Herrenhausens slott,
den utmårkte klassicistiske arkitekten Laves, vilken man spelat en betydande
roll i staden Hannovers byggnadshistoria. De under 1800-talet tillkomna landskaps-
trådgårdarna, „Georgsgarten" och „Welfengartén" i oster, den senare dock ursprung-
ligen anlagd i rokokostil, hora till slottets område, men de stå ej i något intimare
samband med den egentliga trådgården, „Der grosse Garten", och denna har lyckligt
gått fri från alia farliga landskapliga ingrepp.

Kanske lindrigare an over någon annan historisk trådgård har tidens hårjningar
hår gått fram och det spåras ej heller något direkt forfall. Om man frånser parterrens
detaljutformning har i huvudsak allt bibehållits och vårdats enligt den ursprungliga
planen. Trådgården har åven under de senare, for många tyska trådgårdar få odes-
digra åren skotts omsorgsfullt, icke minst galler detta de mer ån manshoga, vålklippta
avenbokshåckarna, som spela en så stor roll i denna trådgårds formgivning. Det år
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Från parterren. Slottet i bakgrunden.

dessa, som i fråmsta rummet ger trådgården sin prågel, en formlig håcktrådgård, som
den ar, och dartill skånker den ett av dess framsta skonhetsvården. Deras raka linjer,
som pointera det geometriskt regelråtta hos anlåggningen, innebåra i sig en ej for-
aktlig njutning for ogat, dårtill kommer fårgen, som våxlar med året. Icke minst en
sen hostdag år den betagande med sina sammetsmjuka skiftningar i brunt och svart.
Men håckarna åro dock blott en detalj i formgivningen och det år forst i samver-
kan med trådgårdens ovriga uttrycksmedel: den stora, oppna parterren med statyer
och vaser, de speglande vattenytorna och icke minst de hårliga, gamla tråden, som breda
sina skyddande kronor over trådgårdeti, som den vackra helhetsverkan nås, vilken med-
delar sig åt besokaren. Om och Herrenhausens trådgård som konstskapelse ej kan
måta sig med de stora forebilderna i Frankrike, ett Versailles eller Vaux le Vicomte,
och åven i rangordningen med sina tyska syskon, ett Nymphenburg eller Schleiss-
heim, måste stå tillbaka ifråga om konstnårlig fullandning, så kan den dock inran-
geras i raden av de yppersta bland tyska barocktrådgårdar. Helt en barockens ska-
pelse år den dock ej. Den står ånnu på grånsen mellan renassans och barock, men
så år den också den forstå mera betydande representanten i Tyskland for den franska
barocktrådgårdsstilen.

Sedan 1866, då kungariket Hannover forenades med Preussen har Herrenhau¬
sens slott stått obebott men har alltjåmt ågts av Hannovers forne hårskare, hertigen
av Cumberland, vilken också sorjt for dess och trådgårdens underhåll. For ett par
år sedan forklarade han sig emellertid ej långre ha lust betala de till foljd av dyrtiden
oerhort stegrade underhållningskostnaderna. Dårest ej staden Hannover påtoge sig
dessa skulle trådgården domas till undergång. Hur dess ode avgjordes år mig ej bekant,
men det år all anledning formoda, att staden, trots allt sparsamhetstvång vetat bevara
åt sig denna dess klenod och kanske storsta sevårdhet. Åven frånsett det kulturella
ansvaret bor ju staden ha allt intresse av att skydda dess existens, ett synnerligen vål-
behovligt tillskott till dess parker och planteringar inne i staden som den ar.
Genom sitt lage utanfor stadens egentliga område år den visserligen icke ågnad
att bli foremål for mera regelbundna besok från stadsbefolkningen. Den kan ej heller
fullt gora tjånst som en modern folkpark, då den saknar alia slags lekplatser men
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Furstenbusch.

utmarkta mojligheter alt utan skada for tradgården anordna sådana finnas i det inre av
de håckomslutna kvarteren, som skulle kunna utbildas till idealiska små gårdar for
olika lekåndamål. Som vallfartsmål for sondagar har den emellertid sin givna bety¬
delse. Då kommer man dit for att promenera på de breda vågarna, som ge gott
utrymme åt stora månniskoskaror, och for att beundra fontånerna, som sommarson-

daga spelar och dårmed utova en dragningskraft. Ett myllrande folkliv utvecklar
sig då mot tradgårdens bakgrund, men veckodagar ligger tradgården tyst och ode
och får i ostord frid dromma om forgångna tider. Agda Haglund.

TENNISBANEINDHEGNINGER

Tennisbaneindhegninger er sjælden nogen pryd for en- have, men hvor der ikkeer meget stor plads og hjælpere til at opsamle vildfarende bolde, er et tæt
hegn en absolut nødvendighed. Øvede spillere behøver dog i almindelighed ingen
hegn midt på banens langsider, hvor hegnet i ethvert tilfælde ikke behøves gøres
så højt, men for banens ender må nettet helst være 3 m højt og så tæt, at ingen
bold kan smutte igennem.

På græsbaner nøjes man undertiden med ganske tynde stokke, som billedet nederst
side 70 viser. Disse kan stå fast i jorden, eller de kan være til at plante i nedgravede
10 cm kloakrør, således at de kan tages bort, når der ikke spilles eller dog i et¬
hvert fald om vinteren, hvor de ellers står til ingen nytte. Foroven er de afsluttet
med en lille knap og forsynede med indborede kroge, hvorpå ophænges et alminde¬
ligt fiskegarn med 3 cm maskevidde, der tages ind efter spillet eller i perioder, hvor
banen ikke benyttes. En sådan velholdt tennisbane af græs med indhegning, der
hurtig kan fjernes, er selvfølgelig den form, hvorunder en tennisbane lettest lader
sig indpasse i en lysthave, men dels er det et ret stort arbejde at holde en græsbane
i god orden, selv om det ikke er så svært, som mange mener, og dels er en grus¬
bane det tilvante her til lands, ligesom den har den fordel hurtigere at blive tør
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Tennisbane på Løgismose på Fyen.

efter regn, hvilke forskellige hensyn gør, at græsbaner er lige så sjældne her, som
de er almindelige i England.

Konsekvensen heraf er, at grusbaner meget ofte skal indpasses i en have, og så
står man over for spørgsmålet, hvorledes det skal gøres uden at skade det gode
udseende mere end højst nødvendigt.

Direktør Ernst Enna's tennisbane i Rungsted.
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Direktør L. Elsass' tennisbane på Margrethevej i Hellerup.

Hvor tennisbanen ligger vinkelret paa en synslinie, kan det være af betydning at
gøre midterstykket af sidehegnene lavere end det øvrige, navnlig hvis man vil for¬
søge at skjule det hele ved dækplantning eller hæk; men hvor hegnet bliver synligt,
vil det i almindelighed være mindst skæmmende at holde hele hegnet i samme højde.

Billederne øverst side 70 og side 71 viser to eksempler på, hvordan indhegningen
er sat i forbindelse med en løvgang for derved at skabe en vis forbindelse mellem
banen og den øvrige have, gøre hegnet mere støt og for samtidig at kunne benytte
lejligheden til anvendelse af forskellige smukke slyngplanter.

Løvgangen i Løgismose have på Fyen er bygget af ret tynde lærkestolper, hvorpå
fletværket er fæstet ved galvaniserede kramper. For den ene ende af spillenettet er
løvgangen udvidet til en større siddeplads med bænke og bord, og langs løvgangens
sider er smalle stauderabatter med iris, hvide lilier og lavendelhække.

Det andet billede er fra en villahave i Hellerup. Det viser en tennisbaneindhegning
i forbindelse med løvgang, udført af hugget tømmer med finske lægter til afdækning
og med fletværket fæstet mellem stolperne. Lågen midt for spillenetstolperne er af
ferniseret eg med galvaniseret „vandrebeslag". Da fotografiet blev taget, var slyng¬
planterne endnu ikke vokset op, men hensigten er at overvokse løvgangen, der skiller
tennisbanen fra den øvrige have, med vildvin.

Forneden er endehegnene bygget som plankeværk, noget spillerne sætter pris på,
fordi det giver en rolig baggrund at se boldene mod, men her er det tillige begrundet
i, at haven for den ene ende af banen ligger 60—70 cm højere, hvilket iøvrigt
fremgår af de trappetrin, der skimtes for enden af løvgangen, ligesom af bænken
ved udhusets gavl. E. E.-J.
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DEN FEMTE NORDISKE HAVEBRUGSUDSTILLING I GOTEBORG

Rundt om i Norden ruster Gartnerne sig nu til det store Stævne i Gøteborg i September. For os,der projekterer Ha-ver, bliver der ogsaa Lejlighed til at vise Standpunktets Udvikling siden Stævnet
i 1912. Saavidt man paa nærværende Tidspunkt kan se, vil Forholdene for Udstilling af Havetegninger
dertil og andet henhørende blive ganske udmærkede, idet der bliver en Pavillon ganske til Raadighed
for disse Emner, og da Bygningen er beliggende lige ved Hovedindgangen, vil den nok faa godt Besøg.

Som man vil se af Programmet har den svenske Komité fremsat Ønsket om, at Tegningerne skal ind¬
sendes uindrammede. Dette er sket dels for at lette Forsendelsen, og dels for, ved at lade Tegningerne
indramme efter en bestemt Regel, at faa større Ro og Helhed over denne Udstilling. Om Ønskeligheden af
sidstnævnte kan der siges baade for og imod, men at Forsendelsen lettes derved, er jo selvfølgeligt.

Da man imidlertid er vidende om, at mange Kollegaer, i hvert Fald her i Landet, har smukt indrammet
Udstillingsmateriale, som man dog nødig tager ud af Rammerne for at kunne udstille dette i Gøteborg,
saa har man hos Ordførende for den svenske Komité, Hr. Direktør Hjelm, spurgt om denne Passus i
Programmet skulde overholdes strengt, og fik det diplomatiske Svar, at i det svenske Sprog betyder „bør"
ikke „skal". Man maa derfor have Lov til at gaa ud fra, at Afvigelser paa dette Punkt vil blive tolereret.

Hvad der gælder Indramningsspørsmaalet, gælder ogsaa Kravet om, at Tegningerne bl. a. skal led¬
sages af Overslag (Kostnadsforslag), en temmelig meningsløs Bestemmelse, hvor det gælder om at be¬
dømme en Plans gode eller daarlige Egenskaber.

Som Arrangør af den danske Havebrugsudstilling, tillod jeg mig for nogen Tid siden at sammenkalde
en Del Havearkitekter i København for bl. a. at udpege to Censorer. De fleste af de indbudte mødte, og man
enedes om at anmode D'Hrr. Stadsgartner Fabricius Hansen og Kommunegartner Brandt om at fungere
som Censorer, hvilket de to Herrer erklærede sig villige til. Ved samme Lejlighed blev man enige om
at henstille til Udstillingskommitéen at indføje den Bestemmelse i Programmet, at kolorerede Tegninger
ikke skulde kunne udstilles; saaledes, at man kunde blive fri for den Farveforvirring, der plejer at gøre
sig gældende ved saadanne Lejligheder. Jeg indbragte Sagen for den danske Komité, der har bragt den
videre til den svenske. At denne imidlertid ikke har taget Hensyn hertil fremgaar af Programmet, der
jo intet nævner om denne Sag. Det vil derfor blive vanskeligt at afvise Tegninger, fordi de er farve¬
lagte, derimod er der jo intet i Vejen for, at i hvert Fald vi her fra Danmark bliver enige om, kun at
fremsende ufarvelagte Tegninger, og saa at henstille til svenske og norske Kollegaer at gøre ligesaa.

Det vilde nu være ønskeligt ved denne Lejlighed, om danske Havearkitekter vilde anstrenge sig for
at vise, hvad de formaar, thi at man vil gøre det baade fra Sverige og Norge er sikkert. Navnlig vil det
være heldigt, om man vilde se bort fra, om det betaler sig eller ikke, thi direkte økonomisk Vinding maa
man naturligvis ikke vente sig hverken for os eller andre Udstillere. Naar derfor det stadige Omkvæd ved
Samtaler om Udstillingen Mand og Mand imellem er dette: „Jeg personlig har ingen Fordel af at udstille
o. s. v.", da bør det fastslaaes, at en Udstilling som denne er ingen Reklamesag, i hvert Fald ikke i første
Linie, men den store Eksamen, hvor Fagets Mænd i Norden med Aars Mellemrum sætter hinanden Stævne
for at vise, hvor langt man er naaet i Udvikling siden sidst, og hvor man tager Lære af hinandens Fortrin
og Fejl. Samtidig er det en national Æressag, som vi har Pligt til at hævde til det yderste.

Nedenstaaende er et Uddrag af Programmet for Udstillingen for den Del, der angaar Havetegninger m. m.

Avd. IX. R1TN1NGAR, MODELLER OCH SKULPTURER
(Kl. 169—171).

I denna avdelning ager ingen prisbedomning rum.
Utstallningsforemålen underkastas granskning av inom respektive lander for detta andamål sarskilt

tilsatta kommittéer och få icke vara utstallda på någon tidigare skandinavisk tradgårdsutstallning.
Klass 169. Fullstandiga ritningar med beskrivningar och kostnadsforslag till planerad eller under ut-

forande varande eller redan utford tradgårds- eller parkanlaggning.
Klass 170. Ritningar till inhagnad av tradgårds- eller parkanlaggning, pergoler, lusthus, paviljonger,

springbrunnar, urnor, grindar, tradgårdsmobler eller dylikt.
Klass 171. Skulpturer.

Sårskilda bestemmelser for avd. IX.
Utstallningsforemålen skola vara resp. landers granskningskommittéer tillhanda senast den 14.

augusti 1923.
Ritningar och likartat material bora insandas oinramade. Inramningen sker i Goteborg på et en-

hetligt och smakfullt satt genom utstallningens forsorg men på utstallarens bekostnad.
Utstallare bor ordna sit material så, att hans utstallning blir letfattlig och instruktiv for en storre

allmanhet. I. P. Andersen.
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Den 13-kantede ø set over vandet mellem de to holme.

TO PARKANLÆG I RANDERS
o

Aret før verdenskrigens udbrud, altså i 1913, påbegyndte Randers kommune. anlæget af to nye parker, der blev gjort færdige i 1915 og 1916, før arbejdsløn
og planter rigtig var begyndt at stige i pris. Begge anlægene ligger vester ude, det
ene ved Oust møllebæk, der danner byens grænse mod vest, det andet i „Vestre
bakker" ved Viborgvejen, og begge er blevet udført efter mine planer.

Men hermed hører lighedspunkterne ogsaa op, idet' de to anlæg er af vidt for¬
skellig karakter.

Det ene anlæg foretoges på et lavt og sidt areal, delvis på næsten ufarbar mose¬
bund, medens der til det andet anlæg er valgt et stærkt kuperet terræn paa tør og
stenet bund.

DOKTORPARKEN
Det anlæg, der først blev påbegyndt, var det, der ligger længst ude, lavt og sidt

ved Møllebækken, der danner byens vestre skel.
Det var nu afdøde doktor Otto V. Lassen, mangeårig overlæge ved sygehuset i

Randers, der tog initiativet til denne park, idet han skænkede kommunen den 6,3 ha
store grund og dertil 20.000 kr.

Arealet lå som sagt meget lavt og fugtigt, kun omkring ved en meter højere end
bækkens vandspejl. Dette i forbindelse med arealets beliggenhed uden tilknytning
til noget ud over det flade land var bestemmende for anlægets karakter.

Der udgravedes en sø, og med den fyld, der indvandtes her, hævedes det alier
laveste areal navnlig langs bækken, således at en spaseregang kunde gennemføres
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I
Plan af Doktorparken.

hele parken rundt. Søen skulde særlig anvendes til skøjteløbning, hvorfor den blev
indrettet til at stige over sine sommerbredder og vide sig ud over de flade græs¬

plæner til den størrelse, der er vist på planen (ca. 1 ha).
Dette var så meget lettere at gennemføre, som der både var lejlighed til at skaffe

tilløb og afløb. Omtrent midt på arealet var foretaget en boring, hvoraf det krystal¬
klare kildevand stadig vældede op, og ved hjælp af en ledning med en stoppehane
var det en let sag at skaffe søen afløb for overflødigt vand til bæklejet, navnlig da
om sommeren.

Da det senere har vist sig, hvad man på forhånd ikke turde løbe an på, at
dæmningen mellem søen og møllebækken, der er dannet af løs, moseagtig jord,
delvis af ret frisk sphagnum, med stor lethed tilbageholder kildevandet også i den
tørre sommertid, holdes søen hele året opstemmet til sin fulde størrelse, hvilket
både er det kønneste og det, der giver mindst vedligeholdelsesarbejde.

Omkring borerøret er støbt det bassin, som ses på side 75. Hovedmassen af
vandet føres direkte fra bassinet til søen, medens et tyndere siderør fra borerøret
leder en mindre part til en kilde foran bassinet, hvor jeg håber en gang med tiden
at se en rigtig kildekone med honningkager og bismarcksklumper og dugkolde
vandglas forfriske de Randers drenge og piger.

Det vilde sikkert også glæde den gamle nu afdøde overlæge, hvis buste har fået
sin plads mellem de høje hække, der omslutter kildebassinet i „Doktorparken\

Det er landevejen til Viborg med „Hornbækbroen" over „Oust møllebæk", man
ser længst til venstre på planen. Den vej med to rækker træer (Oust møllevej), der
bøjer af fra landevejen og fører langs parkens østre skel, er tænkt fortsat som en
ringvej uden om den bydel, der en gang vil vokse op herude. Den ovale plads
nær ringvejen er en større siddeplads med roser. For den søndre ende af søen er
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Kildepladsen set fra den ene græsholm.

indrettet en grusplads til cyklestald o. 1. Midt i parken ser man kildebassinet om¬
givet af hække og stammede røn; og den 13 kantede ø, omgivet af bolværk og
hvidt stakit, landfast ved to broer, der fører hovedvejen igennem, er beregnet til
musik for skøjteløberne og som en siddeplads på et fremtrædende sted af parken,
hvor en lille „fjord" fører ind i den kilderige sænkning. Billedet side 73 viser denne
ø, set over vandet mellem de to græsholme.

Randers er som bekendt et ef de værste „frosthuller" i hele landet, og ingen
steder i Randers er vist værre end Gudenådalen med dens nærmeste omgivelser,
hvortil Doktorparken hører, noget der har gjort sig gældende ved plantevalget.
Vingevalnød (pterocarya fraxinifolia), der ellers vilde have passet udmærket for jord¬
bunden derude, fryser således regelmæssigt tilbage hvert.forår.

Det særlig fremtrædende ved beplantningen i Doktorparken er rød- og gulgrenede
pil og rødgrenede cornus med hvide birkestammer foran stedsegrønne plantninger
af rødgran og sitkagran, skovfyr, taks, nordmannsgraner o. 1. med særligt henblik på
vintertidens skøjtesport. Grupper af italienske popler vil med tiden komme til at
dominere det flade landskab og spejle sig i vandet; tjørn og hæg, slåen og guld¬
regn blomstrer i forsommeren, sambucus canadensis maxima, æbleroser og rugosa-
roser følger efter ud på sommeren, og når efteråret får løvet til at drysse fra kvistene,
skinner de røde bær fra røn og evonymus, tjørn og ulvsrøn og fra rosernes krat.
Der er ikke lagt vægt på at få mange forskellige plantearter repræsenteret, men der¬
imod på at plante ting, der kan trives under disse særlige forhold og harmonere
med denne parks særlige karakter.

At det ikke helt er lykkedes, viser ovennævnte eksempel med vingevalnødden,
men i det store og hele er der frodig vækst over det unge anlæg.

Hosstående fotografigengivelser er allerede 3—4 år gamle.
Det kan måske være rigtigt at tilføje, at den afgravede mosejords surhed blev

neutraliseret ved påførsel af et godt lag gødningskalk.
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VESTPARKEN
I „vestre bakker", længere ude end det gamle anlæg „Vester-altan", men dog

kun halvvejs så langt som til Doktorparken, mellem Viborgvejen i syd og Hobro¬
vejen mod nord ligger den anden nye park i Randers.

Stedet var forud velkendt af Randers ungdom på grund af kælkebakken derude,
en af de bedste ved nogen dansk by. Den nye park indgår som et led i en bydel,
der var i sin første vorden, så ny at end ikke de begrænsende veje var anlagt, men
fik deres form samtidig med parkens anlæg. Det er et stykke af „Vestre Boulevard",
der begrænser parkarealet mod vest, og det er den nye „Parkvej", der gennemskærer
arealet i en svag S-kurve.

Fra det højeste til det laveste punkt i parken er et fald på ikke mindre end 42,9
m. Faldets hovedretning er sydvestlig, hvorfor der fra den højtliggende del er en
henrivende udsigt op langs Gudenådalen til de gran- og lyngklædte bakker ved
Vorup, til Fladbro og Grindsted, ja helt op til skovene ved Langaa.

Så vidt mulig at bevare denne prægtige udsigt og ungdommens kælkebakke
samtidig med at bakkerne gjordes let tilgængelige med skyggefulde siddepladser var
den opgave, der frembød sig, og som jeg har søgt at løse i ovenstående plan.

Den store højdeforskel og de karakteristiske jordformationer er søgt udnyttet ved
gangenes føring, snart nede, snart oppe og navnlig hen ovenover de skråninger,
hvorfra den bedste udsigt findes, under stadig hensyntagen til at få så bekvemme
stigningsforhold som muligt. I almindelighed er det stærkeste stigningsforhold 1:8,
et enkelt sted er der en gang i forholdet 1:7 og hist og her, hvor forholdene har
gjort det ønskeligt, er anbragt mindre trappeanlæg.

Der er hverken påtænkt cyklekørsel eller vognfærdsel gennem parken, og på et
par undtagelser nær er gangene kun 3 m brede eller derunder. Det kuperede terræn
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opfordrer hverken til vognfærdsel eller til brede gange. En undtagelse danner dog
den 8 m brede promenadevej i parkens sydside oven over den store skrænt ned til
den gamle grusgrav, hvorfra den storslåede udsigt altid vil kunne bevares.

En anden større grusplads er indrettet på et plateau midt i anlæget, hvor en
mindre sommerrestaurant antagelig en gang i tiden vil finde plads.

Den punkterede linie viser kælkebanens forløb. Banens fulde længde er 283 m,
faldet 31 m nogenlunde jævnt fordelt, kun sluttende med et ca. 30 m langt vandret
stykke til at sagtne farten.

Den dal, i hvis bund kælkebakken slynger sig, egner sig ligeledes fortrinlig til
taleplads, hvorfor der blev opstillet en talerstol af store kampesten i centrum for en
skålformet plæne, der indenfor en radius af mindre end 50 m kan rumme 5—6000
tilhørere.

Hvad nu beplantningen af denne park angik, var forholdene her diametralt mod¬
sat forholdene i Doktorparken. Jordbunden var stenet grusbund, mange steder med
et kun ganske tyndt muldlag over. I forbindelse med den stejle, sydvestlige hæld¬
ning gav dette tør vokseplads og yderst udsat beliggenhed for sol og blæst.

I forbindelse med ønsket om at bevare udsigten fra store dele af parken henviste
disse forhold til anvendelse af buskvækster mere end egentlige træer og åbnede
samtidig mulighed for en stor blomsterrigdom.

Det vil føre for vidt på dette sted at gøre nærmere rede for beplantningsplanen,
jeg skal derfor kun nævne en del arter, der er stærkt repræsenteret, og som derfor
i særlig grad giver plantningen sit præg.

Forskellige tjørnearter, slåen, hippophae rhamnoides og eleagnus angustifolia,
genista tinctoria, amelanchier orbiculatum, colutea arborescens, cornus mas og cornus

sanguinea, cydonia japonica, cotoneaster acutifolia og c. simondsi, aim. bøg, eg, røn

Talerstolen i Vestparken.
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Ved foden af kælkebakken.

og alpeguldregn, rugosaroser, rosa pimpinellifolia, r. rubiginosa, r. cinnamomea og
r. multiflora, syringa, ligustrum ovalifolium, 1. ibota og 1. regelianum. Af stedse¬
grønne planter anvendtes fortrinsvis bjærgfyr med mellemplantede østrigsk fyr, rød¬
gran, abies nordmanniana og a. pectinata, picea pungens gi.,« p. sitkaensis og p.
alba, enkelte kristtorn og mahognia.

Billedet side 77 viser en tempelagtig bygning oven over talepladsen. Dette bør
dog ikke give anledning til nogen formening om, at parken er viet en af de gamle
romerske guder; det er kun et lidt pretentiøst nødtørftshus, hyldet i toga.

Når marf nogle år efter anlæget af parker som disse ser dem igen, er det i det
hele taget ikke altid med lige stor glæde. Ikke alting har udviklet sig, som man
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På den ægformede plads.

havde tænkt, og ofte har de, der vedligeholder anlægene, ikke givet de unge plant¬
ninger den støtte, der har været nødvendig. Som oftest af mangel på forståelse,
men heller ikke sjældent af ilde anbragt selvstændighedstrang.

Det vilde betyde et stort fremskridt, når de, i hvis hænder et sådant nyt anlæg
bliver overgivet, altid vilde skaffe sig kendskab til de tanker, der har været bestem¬
mende ved anlægets tilblivelse, og så vidt mulig følge de intentioner, der her er

givet, i stedet for stadig at tænke på, om det ikke kunde være gjort bedre på en
anden måde. Før man nøje har sat sig ind i, hvad meningen har været, kan selv
den dygtigste ikke være sikker paa, om det virkelig er forbedringer han foretager;
ofte viser det sig at være det modsatte.

E. Erstad-Jørgensen.

Udsigten fra den ægformede plads.
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BYERNES SMÅHAVER

Ved den lille have forstås her haven ved haveboligen, haveboligen defineret somen udpræget nyttebolig set i modsætning til villaens større eller mindre mål af
overflødighed. Selvfølgelig er der intet bestemt skel mellem disse boligformer, men
læseren vil dog forstå haveboligen som et hus med de nødvendige værelser og be¬
liggende på en forholdvis lille grund, i almindelighed mellem 600—1000 m2 stor.

Begrundet på denne boligforms rivende udvikling er det ganske antagelige arealer,
der beslaglægges til sådanne små haver. Det er dyr jord, og på omdannelsen til
have ofres der sammenlagt ganske anselige kapitaler, ligesom den årlige vedlige¬
holdelse koster meget arbejde. Det må derfor både for den enkelte og for samfundet
være betydningsfuldt, at jord, penge og arbejde finder den bedst mulige anvendelse.

Egentlig burde man ikke nøjes med at konstatere den kendsgerning, at disse
arealer udlægges til haver, og så diskutere disse havers beplantning og til nød deres
form; der trænges i virkeligheden i høj grad til en radikal undersøgelse af denne
mindre haves egentlige formål. Nu interesserer den slags til-bund-gående under¬
søgelser jo imidlertid ikke synderligt; det vil være temmelig formålsløst at trykke en
artikel derom, og her skal da kun fremsættes nogle ganske korte betragtninger der¬
over. Således som haveejerne selv, deres vejledere, konsulenter og andre fagmænd
ser på det, betragtes den mindre have i høj grad som et produktionssted for nærings¬
midler, hvortil føjes et sekundært krav om „forskønnelse" af boligen. I ganske særlig
grad lægges der vægt på produktion af træfrugt, faget har i den grad fået „frugt"
på hjernen, at „have" og træfrugtdyrkning betragtes som uadskillelige begreber, et
synspunkt, der har smittet publikum i foruroligende grad. Det er rigtigt nok, at der
hører frugttræer med til den lille have, men dette er dog ikke det eneste fornødne.

løvrigt vil man vel altid her i landet gå ud fra, at haven både skal tjene til pryd
og nytte, i det store og hele en rigtig betragtningsmåde; blot må man huske til
nytten at regne havens funktion som friluftsopholdssted lige så højt — eller i stor¬
byen langt højere — end de avlede næringsmidler. Disse sidste overvurderes som
oftest. En billig haveboligform med små 200 m3 store haver, der overvejende tjener
som opholdssted, må langt foretrækkes for en dyr boligform med 600 m2 have.
Haveboligens betydning ligger ikke i grøntsagsproduktion, men i dens hygiejne, der
både er af åndelig og legemlig art. Ret beset er al den tale om produktion i den
lille have kun snak. Fordi en familie om efteråret kan spise æbler og pærer, fordi
de får grønne ærter til middag et par gange i sommerens løb og jordbær ovenpå,
det siger i virkeligheden så lidt, og de kartofler, der avles, betaler næppe den høje
jordrente. Naturligvis skal den lille haves ejer dyrke nyttige planter, men det er dog
nødvendigt at se på disse små jordstykkers reelle udbytte uden falske forestillinger.
Det er ikke alene nok, at der frembringes havesager, husmoderen må også forstå at
anvende dem som et virkeligt bidrag til ernæringen, ellers er det hele omsonst, og
derpå skorter det netop i høj grad. De planter, der giver det bedste udbytte under
de almindelige forhold, er buskfrugt som ribs, solbær, hindbær og stikkelsbær, der
kan anvendes af alle, både friske og til hengemning, jordbær, rhabarber, blommer
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og kirsebær, hvor de vil trives. Lidt tidlige kartofler vil de fleste dyrke, skønt det
næppe betaler sig, hvilket også gælder kål, der trives dårligt i de indelukkede haver.
Ærter, bønner, gulerødder o. 1. kan jo afgive nogle velsmagende måltider i som¬
merens løb, salat, tomater og agurker kan krydre den daglige kost, om folk lærer
at spise disse ting, men gøres den økonomiske vinding op, vil den være forholdsvis
ringe, selv om ganske enkelte foregangsmænd opnår forbausende resultater.

Det er yderst sjældent, at en lille have af den her omhandlede art planlægges
på en rationel måde, og det skulde dog synes umiddelbart indlysende, at det aller¬
vigtigste er den omhyggelige udformning af et sådant lille jordstykke. Men tvært¬
imod er det næsten, som om alle er enige om, at dette er noget ganske under¬
ordnet; her er et område, hvor både haveejeren og hans vejledere skal have lov til
at more sig, det er, som om haven særlig skal tjene som udladning af voksne men¬
neskers legetrang. Det er selvfølgelig også et synspunkt, men jeg tror dog, at glæden
ved en fornuftigt anla'gt have i det lange løb vil opveje glæden ved det selvgjorte.
Den lille haves kultivering eller udvikling er sikkert en af fagets allervigtigste frem-
tidsopgaver, og der er jo heller ingen tvivl om, at fagets udøvere gerne vil arbejde
med den, blot det må lykkes at organisere dette arbejde på en for begge parter til¬
fredsstillende måde. Desværre må der her forud og samtidig gøres et stort arbejde
alene for at vække interesse for rationel planlægning, og endvidere må der vistnok
også føres nogen kamp mod visse — jeg kunde fristes til at sige gartneriske —

synspunkter.
I et københavnsk middagsblad finder jeg således rent tilfældigt en dag følgende

lille opsats signeret med en kendt statskonsulents mærke:

SMAAHAVERNES STIL
Ligesom Arkitekturen har ogsaa Haverne gennem Tiderne været præget af forskellige Stilret¬

ninger. Ogsaa vor Tid har sin Havestil selv om den maaske ikke helt kan siges at repræsentere
noget nyt og selvstændigt, men "snarere er en Kombination af ældre Stilretninger, tilpasset efter
Nutidens Smag og Krav. At overføre en Havestil paa et Areal kræver ikke mange Forudsætninger,
men at faa noget virkeligt smukt og praktisk ud af Anlæget, er et helt andet Spørgsmaal.

At det heller ikke altid lykkes for Arkitekterne at faa noget smukt ud af deres Bygninger, ser
man forøvrigt ofte nok Eksempler paa.

Bestræbelserne gaar for Tiden ud paa at forenkle Anlægets Linjer, at skaffe frie Flader og
Rum, men denne Opgave falder som Regel ikke sanjmen med Smaahave-Ejernes Ønsker og Hen¬
sigt, og det beror ogsaa i nogen Grad paa en Misforstaaelse, naar man mener, at de aabne Flader
er Idealet. Ligesom Hjemmet bestaar Haven af en Mængde Enkeltheder, der hver især har Værdi
for Ejeren. Det er Enkeltheder, der skaber Interessen, de mange Blomstersorter, Frugtsorterne m. m.:
at sidde og se paa en tom Græsplæne kan maaske være nok for den magelige og interesseløse,
men det er ikke den Slags Folk, der er Brug for hvor Landet skal inddrages til Havekultur.

A. D.

Kan noget sådant nu andet end forvirre folk? De to første stykker er nærmest
hen i vejret. Al denne ulidelige snak om stil. Og nu sidste stykke, hvad er det dog
for en tåbelig insinuation, at havearkitekten har særlig forkærlighed for „en tom
græsplæne", og hvad vil „åbne flader" sige? Ja, vist består en have af enkeltheder,
men lige så lidt som man bør inddele det lille hus i det samme antal rum som det
store, lige så lidt kan man behandle den lille byhave efter samme skema som haven
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ved et stort landsted. Det, vi må arbejde på, er at finde de mest rationelle former
for disse små haver under hensyntagen til deres særlige forhold, deres trange belig¬
genhed og ejernes forskellige ønsker. Og dette vil jo blandt andet sige, at vi må
bestræbe os for at undgaa alt overflødigt vedligeholdelsesarbejde, blandt andet ved
ikke at indrette græsplænen med en del bede og solitærplanter, der dels gør græs

plænens pasning unødvendig vanskelig, dels giver planterne dårlige levevilkår, og

endelig er ødelæggende for græsplænens funktion som opholdssted. Haveboligens
have er nu først og fremmest til for menneskers skyld og ikke omvendt, og dersom
ejeren foretrækker at „se på en tom græsplæne", er dette akkurat lige så berettiget,
som om han foretrak at avle grønærter til et par måltider. Haven skal først og
fremmest passe til ejeren, og har han ikke tid, lyst eller evne til at skænke en
detailrig have den fornødne opmærksomhed, så bør han gøre sig dette klart og søge
hjælp til at opnå en passende enkel anlægsmåde. Sagen skal tages ganske simpelt
og naturligt, det gælder kun om at give ham den mest hensigtsmæssige have, hvilket
altid medfører ro og klarhed — skønhed med andre ord. Al den snak om stil og kunst
forvirrer kun begreberne, fordi der almindeligvis intet virkeligt forstås ved disse ord.

Den her citerede lille middagsbladsartikel gør jo nok en del skade, men langt
alvorligere er dog Østifternes haveselskabs udsendelse af en lille „Vejledning til
anlæg og tilplantning af mindre haver" af M. Gram. Det er egentlig ganske ube¬
gribeligt, at et statsstøttet selskab kan uddele et skrift af denne art til sine med¬
lemmer uden at lægge større vægt på, at indholdet er det bedst mulige. Både de
fremsatte synspunkter og planer er yderst letkøbt visdom. Folk er grumme dårligt
hjulpen med den vejledning. For resten findes der kun plan til een mindre have,
medens de øvrige gengiver så store arealer, at ukyndige på det indstændigste burde
advares imod at give sig i lag med deres planlægning.

To postulater er særlig faldet mig for brystet. Der tales om at vælge grund, og
det anbefales at vælge kuperet terræn for fladt. Ja, til den større have måske, men
burde den, der skal købe 1000 m2, ikke advares mod at vælge et vindskævt jord¬
stykke eller i det hele et jordstykke med ekstraordinær overfladeform? Længere hen
foretages en vurdering af regelmæssige og uregelmæssige anlægsmåders gensidige
fortrin, og det hævdes, at en uregelmæssig have i reglen må foretrækkes for dens
billigere anlæg og vedligeholdelse. Dette er absolut urigtigt. Med tilstrækkelig for¬
ståelse kan man under egnede forhold anlægge en regelmæssig have fuldt så billigt
som en uregelmæssig, vedligeholdelsen vil endda stille sig betydeligt billigere. Jeg
kender kun grumme lidt til forfatteren, jeg læser med stor interesse hans talrige
indlæg om frugtens pakning og opbevaring, men det må forundre, at selskabet netop
vælger ham til at skrive en bog om dette emne; man forestille sig engang det for-
bauselsens gys, der vilde gå igennem standen, om selskabet overdrog en vel meri¬
teret havearkitekt at skrive en populær pjece om frugtpakning. Noget førstehånds-
arbejde om frugtpakning kunde man ikke vente sig af en havearkitekt, men jeg tror
ærlig talt mangen havearkitekt vilde bruge sine kilder med større forståelse.

I „Haven"s Julihæfte bringes en plan og omtale af en forevisningshave, som
Østifternes haveselskab har ladet anlægge i Utterslev. Det fremhæves flere steder i
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Forevisningshave i Utterslev oprettet af Københavns Amts afdeling af Østifternes haveselskab.

artiklen, at haven er tænkt som et eksempel til efterfølgelse for de mindre haveejere
(parcelejere), og så må man vel tro det. Men man kan ikke ønske noget bedre, end
at ikke en eneste parcelhave bliver anlagt efter dette mønster, thi havens plan, der
gengives hosstående, er ganske forfejlet. For det første er den jo syv, otte gange
så stor som de haver, den skulde tjene til forbillede. Det' havde dog været nærlig¬
gende at anlægge en parcelhave på 6—700 m2 i det ene hjørne og bruge resten af
jorden til demonstration af plantedyrkning. Men så burde en sådan mønsterhave
rigtignok være anlagt efter bedre og naturligere principper end de, der har resulteret
i to meningsløse græsklatter foran og bag den tænkte villa. Det er rigtig en have,
hvor alt flyder omkring; der er ikke fjerneste forbindelse mellem hus og have, alt
er idéforladt og kedsommeligt. Rent latterlig er flagstangen som erstatning for det
fjerde stedsegrønne „solitærtræ". Det er sørgeligt at se arbejde og penge blive spildte
til sådan noget, det er dobbelt sørgeligt, at dette anlæg nu skal ligge der som sag¬
kundskabens indsats i spørgsmålet. Hvorfor er "selskabet dog ikke gået til havearki¬
tekterne; jeg tør næsten sige, at det uden udgift kunde have fået al den hjælp og støtte,
det kunde ønske, de bedste mænd gjorde sig sikkert gerne alle mulige anstrængelser
for at yde noget godt, ja, de kappedes sikkert alle uden vederlag i en konkurrence, om
det ønskedes. For havearkitekternes daglige gerning vilde dette at kunne anvise en
god, hensigtsmæssig have være så overordentlig betydningsfuldt. I stedet er det, som
om selskabet demonstrativt understreger enhver virkelig planlægnings unødvendighed.

Egentlig er denne kritik af navngivne mænd mig imod, men det er ganske nød¬
vendigt, at gartneriets og havebrugets mænd lærer at indse nytten af alvorligt pro¬
jekteringsarbejde, og det gør de aldrig, såfremt den slags ting upåtalt berømmes
som godt arbejde — det er faktisk nedbrydende i stedet for opbyggende.
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(Gud véd, hvorledes det er gået med den haveplankonkurrence, „de satnv. sjæl¬
landske husmandsforeninger" startede i fjor? Dens resultater gemmer sig i mørke og
utilgængelighed.)

Skal vort fag imidlertid have nogen eksistensberettigelse, må vi i kast med disse
små opgaver; men det er så bagvendt, at vi selv må vække forståelsen for betyd¬
ningen af opgavernes rationelle løsning, og dette er et både vanskeligt og ubehage¬
ligt arbejde. Men det må til, det skal gøres. En organisation, et selskab for have¬
kunst kunde utvivlsomt gøre megen nytte, men dets start og eksistens er måske
nok for problematisk, således som forholdene ligger. C. Th. Sørensen.

KURSUS I ANLÆGSGARTNERI
I Lighed med tidligere Aar paabegyndes først i August paa Teknologisk Institut et Kursus for Anlægs¬

gartnere.
Undervisningen strækker sig over ca. 200 Timer, fordelt paa to Klasser, nemlig:
Klasse A for Begyndere.
Klasse B for dem, der har gennemgaaet Klasse A og fulgt denne Undervisning med fornøden Flid

og Udbytte eller paa anden Maade kan godtgøre, at de er i Besiddelse af lignende Kundskaber som
de, der kan erhverves i Klasse A.

Undervisningen omfatter:
KLASSE A.

1. Regning med Decimalbrøk.
2. Udregning af Arealer og Kubikindhold (specielt Jordberegninger).
3. Grundtrækkene i simpel Landmaaling.
4. Simple Opmaalinger og Optegninger af Kort.
5. Nivellement (Linienivellement og Fladenivellement).
6. Miring (Pejling).
7. Afvanding (Gravning af Grøfter, Lægning af Rørledninger, Dræn m. m.).
8. Forstaaelse'af Arbejdstegninger, Kurvekort m. m. i Forbindelse med praktiske Øvelser i Afsætning.
9. Vejledning i simple Betonstøbningsarbejder med Forklaring af Betydningen af Jærnindlæg i

Beton (Jærnbeton).
10. Fagligt Foredrag.
Undervisningsaftener: Tirsdag og Torsdag.
Første Aften Tirsdag d. 7. August Kl. 7Vs. — Sidste Aften Torsdag d. 25. Oktober.

KLASSE B.
1. Videregaaende Nivellement, Opmaaling, Korttegning og Afsætning.
2. Videregaaende Beregning af det kubiske Indhold af en Jordflytning efter en Nivellementsplan,

der angiver nærværende og omarbejdet Terræn.
3. Kalkulation samt Formen for et Tilbuds Afgivelse.
4. Afsætning af Vinkler og Konstruktioner i Marken.
5. Bogføring.
6. Fagligt Foredrag og Foredrag om Betonstøbning, navnlig hvad angaar Støttemure, Vand¬

bassiner etc.

Undervisningsaftener: Onsdag, Torsdag og Fredag Kl. 7—10 og som Regel Søndag Formiddag.
Første Aften: Onsdag d. 31. Oktober Kl. 7.
Undervisningen slutter i Midten af Februar.
Betalingen for et Kursus er Kr. 90,—, der betales med Kr. 30,— ved Indmeldelsen, Kr. 30,— den

første Mødeaften og Resten erlægges den første Undervisningsaften i Klasse B. Dersom Undervisningen
kun omfatter Klasse B, er Betalingen herfor Kr. 50,—, der erlægges ved Indmeldelsen.

Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening uddeler nogle delvis eller hele Fripladser for Del¬
tagere i Klasse B. Meddelelse med Hensyn til Ansøgning m. m. vil senere fremkomme.

Valdemar Hansen.
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Vandbassinet med en japansk Kumme som Springvandsfigur.
Mellem Brostenene vokser fint Græs og Mos.

FRA EN VILLAHAVE I AARHUS

Uagtet Danmark ikke er stort i Udstrækning, og Landets forskellige Egne for-saavidt kun frembyder ringe Forskel i klimatisk Henseende, saa vil dog den
stærke Blæst og vel ogsaa Jordbundsforholdene kunne bevirke, at det kan blive en

yderst forskellig Opgave at udforme et Haveanlæg efter Stedets Beliggenhed. Der
vil i Vestjylland i Modsætning til mere begunstigede Dele af Landet, paa den frodige
Østkyst af Fyn eller mellem Sjællands skærmende Bøgeskove, være ganske forskellige
Hensyn at tage for Gartneren. Langs Jyllands* Vestkyst, hvor Stormen ved Vintertid
pisker Træernes Kroner og under sin Vældes Magt former selv de vindføreste og
bedst sammensatte Læplantninger til skraatstillede Skærme med Hældning mod Øst,
maa Gartneren sætte Række ved Række af Trævækstens modstandsdygtigste Arter,
for at de i sluttet Trop skal kunne modstaa Stormenes Tryk og løfte Luftens hvirv¬
lende Masser opover Kronerne. Men bag Læbælternes Dække, hvor Solen smiler
ømt og varmt, der finder man selv i vestjydske Haver Repræsentanter for Trævæksten
i et mere venligt Klima: Den ægte Kastanje, Valnødden, Platanen, Pterocaryaen, ja,
endog den i Grenvæksten saa skøre Akacie kan man finde — undertiden i store

Eksemplarer — i Vestkystens gamle Herregaardshaver, tilsyneladende veltilfredse og
glade ved at bo i det fremmede Land, hvor de som Gæster da unægtelig ogsaa be-
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Vandbassin, hvortil fører en brolagt Gang
(smaa Chausséebrosten; til Mønsteret er anvendt haardbrændte Klinker).

Nedgang til Vandbassinet.
Trappe og Mur af røde, haandstrøgne Sten.



tragtes med al den Opmærksomhed, man skylder den, der kommer langvejs fra. Men
vover de fremmede Fugle under Sommerens Smil at løfte Kronerne op over de mere
robuste Kammeraters beskyttende Skjold, da vil Vestenvinden hurtigt lære den dri¬
stige, at den i ethvert Tilfælde ikke nærer Ærbødighed for sydlandsk Sensibilitet, men
kun anerkende den stærkeres Ret. Og stærk til at modstaa Storme bliver kun et
Træ, der ikke vokser op under lutter Sol.

Ogsaa paa Jyllands Østkyst kan Stormene hærge; ogsaa her, hvor ikke netop
Skov og høje Bakkedrag danner lune Kroge;, maa Gartneren ofte afse rigelig Plads
til Læbælter. Men er Læforholdene i Orden, og Blæsten lukket ude, da synes Græn¬
serne for, hvad der vil kunne trives under danske Forhold, at være meget rummelige.

Den her afbildede Have ligger tæt ved Aarhusbugten, knapt 100 Meter fra Strand¬
kanten, og Strandvejens Allétræer bærer tydelige Mærker af de ublide Vinterstormes
Styrke og farlige Egenskaber for Trævækst.

Men skærmet mod Søsiden af Villaer og Havemure og mod Land af en gammel
Bøgeskovs tætte Kroner ligger Haven gemt som en Rede, hvortil Solen vel kan naa

ned, men hvor ingen ødelæggende Blæst kan finde frem.
Før Haven blev omlagt i 1911 efter den her viste Plan, var Læforholdene knap saa

gode, thi som det ofte gaar ved Villabyggeri, var der ikke i det oprindelige Anlæg
tænkt paa at undgaa Træk — en endnu farligere Fjende for Trævækst end Stormene.
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Vinterhaven. Planterne er frit udplantede i murede Bassiner. Gulvet af røde og hvide Mursten.

Men Ejeren ønskede et Anlæg med
noget af den sydlandske Frodighed
over sig, saaledes som han kendte
Skove og Haver fra hyppige Rejser i
de varme Lande.

Saa blev der da ved tætte Løvgange
og skærmende Mure overalt dækket for
Træk og Blæst. Terrænet, der før Om¬
lægningen steg stærkt fra Bygningen
til Skovgrænsen mod Nord, blev af¬
gravet, og det forsænkede Parti med
Vandbassinet blev anlagt.

Før den endelige Plan var udarbej¬
det rejste Ejeren til Østen, og herfra
blev der til Anlæget hjemsendt en Del
japanske Stenlygter og andre dekorative
Genstande. Meget kunde herefter have
talt for at forme Anlæget efter et rent
japansk Mønster; men et saadant An¬
læg vilde dog altid være blevet en
Imitation uden Forbindelse med Ind¬

trykket fra de omgivende Villaers Ar-
Løvgang foran Villaen mod Nord

(tjener til Dække af en Køkkengaard),
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Siddeplads ved Muren langs Havens østgrænse. I Skovbrynets Halvskygge udplantede Rhododendron.

kitektur og Bøgekronerne ved Nord¬
grænsen.

Den Plan, som blev fulgt, har for-
saavidt ikke noget Forbillede i fremmed
Havekunst; men blev udarbejdet udfra
den Erfaring, at selv under ublide dan¬
ske Vejrforhold vil der under gunstige
Læforhold kunde opelskes en Plante¬
vækst med noget af den samme Fro¬
dighed over sig, som Sydens Plante¬
rigdom ejer, og som virker saa be¬
tagende paa Nordboen. Som Tilknyt¬
ning mellem Villaen og Skovbrynet
blev der plantet 4 hængende Pil om¬

kring Vandbassinet og i Baggrunden
for disse 4 Pyramidepopler paa den
bagved liggende højere Gang. Disse
8 Træer giver i og for sig Haven
dens Karakter; i Modsætningsforholdet
mellem Pilenes gratiøst hængende, alen¬
lange Aarsskud og Poplernes stive, op¬
adstræbende Grenordning fremkommer

Parti fra Havens Midterakse

(fra Villaen mod Skovgrænsen).
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det Billede, som danner Havens Midterparti, og som i Forbindelse med den valgte
Underplantning gør Indtryk af at stamme fra et varmere Himmelstrøg. Ejerens Ønske
om sydlandsk Frodighed i Haven blev saaledes imødekommet uden Anvendelse af
uprøvede Træer; thi baade den smukt hængende Guldpil og Pyramidepoplen har
forlængst staaet deres Prøve i det danske Klima.

Men som Underplantning blev der anbragt en Del lavere Træer og Buske, som
kun vil kunne trives her i Landet under de gunstigste Vilkaar. Her vokser den lille
rødbladede japanske Ahorn, Catalpaen med store grønne Blade, Magnolier og Hibiscus,
Dværgmandel og japanske Pæoner med mange flere af Planteskolernes „Rafinementer".

Paa Løvgange og opad Villaens Mure er overalt slyngende Planter, der nok med
lidt Fantasi kan minde om Tropeskovens Lianer, og i Bedene er plantet stærkt
farvede Blomsterplanter, Pelargonier eller en broget Mængde af Begonier, saaledes
at Blomsternes Mængde og Størrelse kun mangler den glødende Sydens Sol for at
kunne optage Konkurrencen med de varme Landes spraglede Blomsterpragt.

Men alligevel! —

Den danske Humlebi, der paa en flygtig Visit i Haven forgæves har søgt efter
Forraad til sit Bo, synes at brumme i Forbifarten, hvad en dansk Digter med Smerte
forlængst har bekendt om Sydens Herlighed:

Store Glimmerblomster uden Duft. — Emil Bøttiger.

Tulipa Kaufmanniana under roser i en have på Frederiksberg.
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TULIPA KAUFMANNIANA

Blandt havens allertidligste blomster indtager tulipa Kaufmanniana en fremragendeplads eller rettere burde indtage, for endnu er den altfor sjælden at træffe herhjemme.
Det er godt nok med eranthis og vintergæk, crocus og scilla, chinodoxa og iris riti-
culata og alle de andre foråarsbebudere, der glæder os med skinnende farver i den
første blege sol, men ingen af disse egner sig rigtig til afskæring, dertil er de for kort¬
stilkede. Næsten samtidig med disse årets allerførste kommer vor tulipan. Den præsen¬
terer sin blomst på en kraftig stilk, af lige stor virkning i haven og i et glas på vort bord.

Tulipa Kaufmannniana er en art stammende fra Turkestan. Der er noget eget
„vildtvoksende" ved dens hele fremtræden. Dens blade er blåduggede, stilken rank
og spændig. Blomstens farver er strågule, drap og undertiden med røde strøg på
ydersiden. I solskin eller lampelys folder den sig helt ud og viser så et skinnende
rødt centrum, der gør den meget festlig. Noget af det, der giver den det vildt¬
voksende præg, er dens villighed til at sætte frø og dens tilbøjelighed til at optræde
i forskellig størrelse, således at der samtidig er små og store blomster udfoldet.
Som næsten alle tidligt udfoldede forårsplanter tåler tulipa Kaufmanniana en plads
inde under træer og buske, en ypperlig „skovbundsplante", der ikke går tilbage,
men tværtimod stadig formerer sig både ved sideløg og ved frø.

Billedet viser, hvorledes den er placeret i min have inde under rosenbuske (der
hverken dækkes eller jordhyppes). Man ser, hvor tidlig den folder sig ud, før
roserne viser mindste livstegn. Der inde kan den stå i fred og modne sine frø¬
kapsler, samtidig med at roserne bringer sine første blomster. E. E.-J.

Dryas Sundermanni i en have på Frederiksberg.
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DRYAS

Den mest kendte af Dryas-Slægtens Arter er D. octopetala, en meget indtagendelille, krybende Halvbusk med glinsende mørkegrønne, rundtakkede Blade, der
nok kan minde lidt om Egeløv en miniature. Blomsterne er hvide og udvikles i
meget stor Mængde i Maj-Juni. De bringer en til at tænke paa vilde Roser, Slaaen
eller Brombærblomster, og der er over hele Planten noget rent og friskt, som smager
af stor Natur og uberørt Ensomhed. Paa saadanne Steder har den da ogsaa sit Hjem.
Den er vidt udbredt, almindelig i Alperne, vokser paa svensk Fjeld og i norsk Ur,
saavelsom i de arktiske Regioners Øde. Ogsaa over dens danske eller maaske snarere
svenske Navn — Rypelyng - er der en vis vild Klang, som stemmer godt med dens
Forekomst i Naturen. At den har faaet Lyng-Navnet knyttet til sig, hænger muligvis
sammen med, at den om Vinteren, naar den staar med sit visne, rustbrune Løv, har
over sig ikke saa lidt af Lynghedens brune Tone. Dryas octopetala trives vel i en
let, sandblandet Jord, den synes at sætte Pris paa Lyng- eller Mosejord, men dette er
ingen Betingelse for dens Vækst. Den kan trives i nogen Skygge, men blomstrer langt
rigeligere, naar den staar i fuld Sol.

Som saa ofte i Planteverdenen varierer Arten en hel Del. Vildvoksende forekom¬
mer der saaledes forskellige Varieteter, som navnlig afviger i Behaaring og Størrelses¬
forhold. Dryas octop. lanata og vestita er Eksempler herpaa. Dryas octop. minima
er en udpræget Miniaturform af særdeles sirligt Udseende.

Dryas Siindermanni, som er valgt til Illustration for nærværende Artikel, er uden
al Tvivl ligeledes at aflede fra Dr. octopetala. Den er ført i Handelen af den bekendte
Økonomiraad F. Siindermann, Indehaver af Botanischer Alpengarten i Lindau i Bayern.
Sandsynligvis har Hr. Siindermann selv fundet den i Alperne, den bærer jo hans Navn,
har saa formeret den og bragt den frem til Salg. Professionelle Botanikere er endnu
ikke opmærksomme paa Planten.

Naar man vil plante Dryas, er det denne Form, man bør anskaffe. Den ligner i
alle Dele octopetala, er lige saa smuk som denne, men mere robust, frodigere og
mere rigt blomstrende. Billedet taler iøvrigt for sig selv, navnlig naar det oplyses,
at dette er taget, efter at Planten har vokset et Aar paa Stedet. Den bør ikke savnes
i nogen Stenhave. A. Ulleriks.

STAMMEHÆKKE

Stammehække har deres store havearkitektoniske værdi, hvor de anvendes for atfrembringe en bestemt rumlig virkning, men desværre tager det lang tid at få
nogenlunde tykke stammer, når kronerne holdes klippet, da tykkelsesvæksten ganske
naturligt retter sig efter den løvmasse, hvortil stammen skal føre vand og næring. En
stammehæk med stammer som den, billedet viser, vilde derfor være mindst et hun¬
drede år gammel, hvad imidlertid ikke er tilfældet med disse elme fra Gurrehus have.

Ved omlægningen af parken ved Gurrehus i 1914—15, efter at prins Georg af
Grækenland havde erhvervet lystgården, trængte dens træbestand i høj grad til ud-
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tynding; parken var indelukket og mørk og uden udsigt til omegnen. Omtrent i skel¬
let mellem parken og den lavere liggende køkkenhave stod et læbælte med en række
høje elme, der overskyggede alt og lukkede for udsigten fra det lille slots vinduer.
Ønsket om at få det fjernet lå altså ligefor, og det besluttedes at skære dem tilbage
og søge at tildanne en stammehæk.

Træerne havde stået i tæt plantning, var derfor opknebne, uden lavtsiddende
hovedgrene, hvorfor der ikke var andet at gøre end brutalt at overskære stammerne
og af de frembrydende vanskud at udforme en hæk af passende dimensioner. Bil¬
ledet er taget 3 eller 4 år efter denne operation og viser allerede et ganske tilfreds¬
stillende resultat, men det er selvfølgelig meningen, at løvmassen skal blive både
højere og navnlig bredere med tiden, E. E.-J.
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Maleren og forfatteren Gerhard Heilmanns villa på Fuglebakkevej.

EN HAVE PÅ FUGLEBAKKEVEJ

En naturens elsker og kender er det, der ejer den lille frederiksbergske have, hvor¬fra billederne er hentet.

Det er ingen regelmæssig have, der kan glæde en fagmand ved en klar, velafvejet
plan, det er heller ikke nogen græsplænehave som de fleste, kun med et rosenbed, en
stauderabat og et par frugttræer, men netop en have for natur- og skønhedsdyrkeren,
der føler den stil, den konsekvens, hvormed enhver levende organisme er gennem¬
ført mere stringent end noget kunstværk, hvad enten det drejer sig om en koloni af
sempervivumrosetter mellem solbagte sten, hvor myrerne har deres landevej forbi med
bjergpas og kløfter, en åkandes løndomsfulde liv nede under den stille vandflade,
der spejler forglemmigej, kabellejer og brudelys, eller det gælder fuglene, der søger
badepladsen, insekter og frø, og fylder luften med kvidrende sang.

Mangen rigtig arkitekt, der lever og ånder i linier og flader og bevægelser, vil sik¬
kert mene, at det egentlig slet ikke er nogen have. Den er nemlig blottet for arkitek¬
tur. Til gengæld er den en hel lille verden af voksende skønhed, der stadig fornyer
sig, der stadig bereder sin ejer nye glæder, nye erfaringer, dybere indtrængen, berigelse.

Hver god sommerdag har sine overkommelige arbejder, der skal gøres. Ikke den
trælsomme køren med græsklippemaskine og tromle, men afpudsning af visne blom¬
ster, deling af en staude, efterplantning i et lille tæppe af aubrietia eller nelliker,
ombygning af et stenhjørne, der er blevet ganske overvokset o. s. v., lutter ting, der
har interesse for en blomsterven, så vist som det en plante at kende er nødvendigt
for rigtig at lære også en gang at få roden for dagens lys.
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Gerhard Heilmanns have set fra villaens havetrappe.
\

Det er befriende at komme ind i en have, hvor kunsten hersker, i skønne haverum
mellem høje, brede hække, i gamle alléers svale skygge, mellem spejlende kanaler,
det giver tiltro til vort eget værd. Den art havekunst betyder i særlig grad udløs¬
ning af den skabertrang, som bor i mennesket. Der har været tider, hvor tilfreds¬
stillelsen af denne trang næsten ganske trængte glæden over naturens vidunderlighed
tilbage, indtil næsten alt i haverne var blevet kunst, hvor træernes løvværk kun var

frilandsgobelin, hvor blomster og planter kun skulde tegne broderi, hvor vand kun
var spejlflade eller stråle, hvor arkitekturen med andre ord helt havde bemægtiget
sig havekunsten. Men der er plads til og brug for andre værdier end de arkitekto¬
niske i en have, og da alting her i verden går rundt og rundt og rundt, er der også
efter en sådan arkitektonisk periode kommen en anden, hvor naturen til gengæld har
taget det hele i besiddelse.

Le Notres franske stil, der i sin tid var havekunstens højeste triumf, blev senere
forkætret i en sådan grad, at der endnu den dag i dag hos mange mennesker lever
en uvillie imod alt „stift" og „kunstigt", mod lige linier og klippet løvværk, motiver
der først i vor tid efter megen modstand igen har vundet indpas i haverne.

Men ligeså befriende det er at komme ind i en have, hvor arkitekturen hersker,
ligeså betagende- kan det være at blive lukket ind i en blomsterverden som den,
fotografierne i al ufuldkommenhed søger at gengive. Og også her har menneske¬
sindet et virkefelt, hvor dets skønhedssans kan øve sin indflydelse og sætte sit præg,
for ikke alle planter giver den samme tone i harmonien: En synger i dur, en anden
i moll, een blomst er som en skingrende trompetfanfare, een som en sitrende violin¬
tone, og en tredie bruser som orgeltoner, een er en lille hyrdesang, een taktfast
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som en marsch, og atter andre toner som en salme ud fra landsbykirkens åbne dør.
En lavendel og en åkande, en pernettianarose og en anemone, en akeleje og et
kongelys, hvor forskellige er ikke de værdier, hver enkelt kan tilføre helheden,
hvor mangeartet et stof er der ikke at arbejde med for den, der ved, hvad han gør,
for den der er kunstner i faget!

I tidligere tid forstod havekunsten så dårlig at føje sig efter de foreliggende op¬

gaver. Det var baroktidens storslåede slotshaver, som kopieredes ude på herregårdene
og ved almindelige velhaverboliger. Jo mindre forholdene blev, jo mere åndsforladt
blev anlægene, ganske simpelt fordi en stil, der er skabt til brask og bram, ikke
egner sig til en lille have bag et borgerhus. Senere var det landets store naturparker
og stemningshaver derude i den frie natur, hvor have, sø, mark og skov gik i et,
der overførtes til byernes små indeknebne arealer, hvor de blev til karikatur.

Havekunsten spiller på så mange strænge, har så mange midler til sin rådighed,
at den ikke behøver at indskrænke sig til en form, der skal lempes ind overalt; det
gælder netop altid at vælge det, der passer under de givne forhold; og bag den
uregelmæssige lille kunstnervilla på Fuglebakkevej kunde en have i en mere arki¬
tektonisk stil næppe være anlagt bedre i samklang med hus og omgivelser end den
righoldige naturhave, dens ejer har skabt, selv om man vilde have givet afkald på
ni tiendedele af de plantearter, den nu rummer. g Erstad-Jørgensen

SVERIGES TRÅDGÅRDSODLING
ÅRSBOK 1923

PÅ Svenska Andelsforlaget i Stockholm har byrådirektør Nils Sonesson nylig udgivet en årbog, derikke alene indeholder et sammeildrag af årets vigtigste hændelser indenfor havevæsenets område,
ligesom meddelelser angående arbejder og foranstaltninger, der berører havedyrkningens organisationer,
forsøgsvirksomhed, statistik, statsforanstaltninger o. 1., men også kalender over det svenske havebrug.

Årbogen 1923 er den første i rækken, men det er hensigten at fortsætte med udgivelsen i de kom¬
mende år, hvis bogen vækker fornøden paaskønnelse.

Allerede ved sit kulturprægede ydre og sit større format gør dette svenske sidestykke til den danske
Årbog for Gartneri sig fordelagtig gældende, og det mangesidede indhold skuffer ikke forventningerne.

Også for specielt havekunstinteresserede er der et og andet værd at bemærke sig, blandt andet sta¬
tistik over kolonihaver, fortegnelse over lysthaver og parker, botaniske haver, havebrugsliteratur og tids¬
skrifter m. m. m.

Pladsen tillader kun lige at byde denne årbog velkommen. Vi kan dog ikke nægte os den fornøj¬
else at citere følgende brudstykke af landbrugsstyrelsens skrivelse i anledning af ansøgning fra Forenin¬
gen for dendrologi och parkvård om statsunderstøttede: „Åven om det av stadgarna for foreningen icke
framgår annat an att dess syfte ar att fråmja intresset for och kannedomen om i Sverige odlingsvarda
trad och buskar avensomn itresset for anlaggning, vård och forskoning av svenska parker, så har dock
dess hittillsvarande verksamhet aven omfattat tradgårdsanlaggningskonsten, vilken enligt lantbruksstyrel-
sens formenande ar oskiljaktigt forknippad med såval dendrologi som parkvård. Med dessa uppgifter
på sitt program anser lantbruksstyrelsen foreningen aga forutsattningar till framgångsrikt arbete inom
ett område av tradgårdsodlingen, som hittilis mycket forsummats och gjort Sverige efterblivet i jåm-
forelse med de sydligare grannlandarna, dar tradgårdsanlaggningskonsten sedan gammalt varit foremål
for långt livligare intresse an har i landet."

Vækker det ikke til eftertanke?
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AFSKÅRNE BLOMSTER

Blomsterne ude i haven på træer og buske, på slyngplanter og stauder er énting og afskårne blomster noget ganske andet.
Det er en kunst at sammensætte en stauderabat smukt og hensigtsmæssigt, lige¬

som det er en kunst at anvende alle andre planter i haven, så hver enkelt kommer
til sin ret og samtidig føjes ind som et nødvendigt led i den helhed, haven bør
være, og den kyndige kan undertiden glæde sig over smukke resultater. Men for
de voksende planters vedkommende er der så mange hensyn at tage til planternes
højde og vækstform, blomstringstid, vækstbetingelser o. s. v., hensyn og forhold der
trækker ret snævre grænser for det, der kan opnås. Afskårne blomster er ganske
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anderledes lette at have med at gøre, mulighederne langt flere, og resultatet fore¬
ligger med det samme, altsammen forhold, der gør det til en stor fornøjelse at
pynte op i stuerne med afskårne blomster.

Men fordi mulighederne er mange og hele, om jeg så må sige, tekniken yderst
simpel og let tilgængelig, er kunsten slet ikke så ringe. Den, der har æstetisk sans
og både tid og lejlighed til hyppigt at beskæftige sig dermed, vil kunne drive det
vidt og have stor glæde af at føje led til led i den erfaringernes kæde, der pryder
en mester i kunsten.

Hvori består nu da kunsten? Hvad skal man kunne for at være mester?
Mesteren skal kunne vælge den eller de af årstidens blomster der mere end alle

andre klæder stuen, hvor de stilles, finde den vandbeholder der bedre end alle andre
passer til blomsternes og stuens farver, der bedre end alle andre fremhæver netop
disse blomsters særegne ynde og netop denne stues karakter, og han skal kunne
stille blomsterne på en sådan måde, at alle værdier kommer fuldt ud til deres ret.

Når blomsterne er sat ind, skal stuen være blevet rigere, skønnere, mere smi¬
lende — festlig. Det skal gå op for enhver, hvor disse blomster dog egentlig er
bedårende, aldrig skal nogen tidligere have forstået, hvor fortrinlig den skål eller
vase fremhæver blomster og stue. Det er kunsten, og sådan må den arbejde, der
vil kaldes mester.

Det er selvfølgelig mest tilfredsstillende at sætte blomster i et værelse, der i sig
selv er smukt, ligesom det er fornøjeligst at plante smukke ting ind i en velanlagt
have og at anlægge en have ved et smukt hus. Der må gærne være en eller flere
pladser i værelset, hvor der ligesom mangler noget, blomsterne skal med andre ord
helst „afhjælpe et dybtfølt savn", i alle tilfælde er det uheldigt, når de føles som noget
overflødigt, der ligeså godt kunde undværes, de er netop egnede til at sætte humør
i tingene, glanslys i billedet, og skal derfor anvendes på fremtrædende steder.

Medens blomsterne i det fri altid ses i det grønnes indfatning, kommer der i
stuen et nyt element ind med den vandbeholder, hvori de stilles. Den må nødig
være for fremtrædende hverken i farve eller form. Den enkle form og den beher¬
skede farve er langt mere anvendelig end den dekorerede genstand, der måske
endda er flerfarvet, som f. eks. københavnsk fajance, navnlig fra Aluminiatiden.
Det er et rent tilfælde at finde blomster, der kan klare sig i en vase af den art,
det må være ting som begonier, georginer eller tritoma, og når det endelig lykkes
at få nogenlunde harmoni mellem blomsterne og vasen, kan man være temmelig
sikker på at slå stuen i stumper og stykker med disse farveorgier, der kun kan
tåle hvide eller næsten farveløse omgivelser. Porcelæn er blomsterne ganske ander¬
ledes venligsindet, men stentøj er det ideale mellemled mellem blomster og poleret
træ eller smukke stoffer.

Det er dog ikke altid de kostbareste vaser, der klæder blomsterne bedst. En
og anden gammel lerskål, tiden har krakkeleret, et primitivt flaskegrønt glas, et
tinkrus eller en lille kurv kan undertiden gøre underværker i en eller anden sam¬
mensætning. Det slebne krystalglas med kildeklart vand har sin særlige værdi
ligesom sølvskålen, navnlig hvor det gælder blomster på en dug, men den, der
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Blomstrende grene af Amelanchier.

ønsker altid at kunne vælge en klædelig ting til enhver blomst, han tager ind, må
eje et stort udvalg og efterhånden lære hver enkelt stykkes bundne kræfter at kende.

Det er ikke nogen særlig vanskelig opgave at sætte en enkelt blomst eller mange
af samme sort og farve i en beholder, der klæder dem, og dog kan den ting gøres
på hundrede måder, varieret efter blomstens og beholderens art: Den enkelte rose
i et slankt krystalglas, hvor kvist og løv og tome kommer til deres ret, et par
blomstrende æblegrene i en flad skål af stentøj, en håndfuld strunke tulipaner som
penslerne i en malers krukke, eller et par slyngroseranker, der bøjer sig ned over
chatollets skuffer fra et kuglerundt glas. Det gælder blot om at lade blomsterne be¬
holde deres særpræg eller den del deraf, som har særlig værdi. Ikke sådan at forstå,
at en slyngroseranke altid skal have lov at hænge frit ud i rummet, det er fuldt be¬
rettiget at se helt bort fra den side af dens karakter og kun gøre brug af dens rige
blomsterfylde i store bowler og skåle. Opgaven bliver straks noget mere kompliceret,
når to eller flere blomster sættes sammen. Flere sorter af samme art går næsten altid
godt i spænd, de har så meget fælles, og deres farver har ofte samme karakter. Det
er dog ingen ufravigelig regel. Man behøver kun at tænke på en rose som La France,
der umulig kan stå i glas med nyere sorter som Md. Edouard Herriot, hvis pernet-
tianablod er altfor glødende til den andens blide rosa.

Først og fremmest må farverne kunne forliges, men det alene er ikke nok, der
må tillige være et eller andet hos den ene, der kalder noget værdifuldt frem hos
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den anden og omvendt. Thalictrum glaucum og lyseblå delphinier klæder f. eks.
hinanden, både fordi det blide gule fremhæver den lyseblå pragt på fordelagtig vis,
men det er vistnok ikke mindst thalictrumstænglernes blåhvide dug, der fører dem
sammen — helst i et højt sølvbæger.

De grønne blades indvirkning på farvesammensætningen må ikke overses. Der
er stor forskel på en håndfuld phlox i en vase med eller uden løvblade. Navnlig
de lyse sorter som Elisabeth Campbell, Miss Ellen Wilmott og Wanadis bliver både
finere og mere festlige i et glas, når alt det mørke løv er fjernet, så kun de
spinkle, ganske lysegrønne stilkes sprinkelværk forbinder glas og vand med blom¬
sternes flagrende ynde. En clematis Davidiana med sine blade virker kun grønt,
men bliver noget af det mest raffinerede i et stykke tin eller stentøj, når alt det
grønne skæres bort, så kun de vandblå blomsterknuder sidder tilbage.

Man kan ikke sætte liljekonval eller gyldenlak sammen med en eller anden ilde¬
lugtende plante, selv om deres farver ellers stod aldrig så godt til hinanden. I det
hele taget spiller blomsternes duft en langt større rolle i stuen end ude. Kejser-
krone, årets første store blomsterplante, er umulig i en stue på grund af dens ud¬
prægede snogelugt, dielytrablomster (løjtnantshjærter), der ellers har alle betingelser
for at tage sig ud i et stykke porcelæn, er heller ikke til at holde ud. Hvide lilier,
uægte jasmin og caprifolier er lige så yndede i haven, som de er uudholdelige
indendørs.

Efterårsphlox og iris germanica er heller ikke rigtig hyggelige i altfor store
mængder, medens andre blomster som f. eks. tulipanen, hvis duft man aldrig tæn¬
ker på i det fri, fylder stuen med en fin vellugt.

De pladser i stuerne, man almindeligvis smykker med blomster, lærer man efter¬
hånden at kende, man husker vægfarve, farve og karakter af de stoffer, der kommer
blomsterne nærmest, man er fortrolig med belysningen både ved dag og aften og
ved, i hvilken højde blomsterne står over gulvet, om de ses fra oven, fra siden
eller måske fra neden. Enhver af disse faktorer stiller sine krav. At anbringe Par¬
kers achillea på et piano, hvor de gule skærme ses fra undersiden, er ligeså umu¬
ligt som at stille den blårøde achillea Cerise Queen mod et gammelt møbels
mahognilød.

Der er visse ting, man på forhånd føler ikke kan lade sig gøre, og andre sam¬
menstillinger, man fuldkommen trygt giver sig i lag med, men i de alier fleste
tilfælde kan man ikke være ganske sikker på resultatet, før man ser det.

Har man tænkt sig at sætte to blomster sammen, vil det altid være klogt at
holde en blomst af den ene hen til den anden for at vurdere sammensætningens
værdi. Ofte kan man gå fra plante tjl plante med en håndfuld blomster uden at
finde det, man søger, og undertiden træffer man „den rette" der, hvor man mindst
havde ventet det.

Hvor haven byder på et stort udvalg, er det en højest fornøjelig ting at „sætte
blomster i vand". Det kan være en hel oplevelse, når man finder to blomster, der
virkelig passer sammen og fremhæver hinanden. Der kommer ligesom nyt lys over
dem begge, når de lykkeligt smilende blander deres blomsters farver. Der kan
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være noget beslægtet, som ved at føres sammen får stærkere magt, eller det kan
tværtimod være det forskelligartede, der fremhæver sin modsætning på fordelagtig
måde. Det er ikke altid let at sige, hvorfor to mennesker passer for hinanden,
undertiden kan det være ligeså vanskeligt at forstå, hvad det er, der gør to blom¬
ster bestemt til at pryde den samme vase, men har man fundet to, der virkelig
klæder hinanden, hører de fremtidig uløseligt sammen.

Billedet over disse linier viser en buket tulipaner Fairy Queen mellem en nepeta
Mussinis rosablå blomsterstande. De to er skabt for hinanden. Der er et eget
blåligt skær over tulipanens rosa blomsterblade, og deres mat ravgule rande danner
samtidig en vis kontrast til det blå — måske er det derfor, men vist er det, at de
to må have været bestemt for hinanden fra deres første begyndelse, og forhåbentlig
skal de få lov at mødes år efter år i det samme krus over den samme hvide dug
på mit bord foran en grågrøn væg, der hvor de fandt hinanden ifjor.

Afskårne blomsters- holdbarhed er ret forskellig efter arten. Enkelte falder inden
24 timer, medens andre kan stå i ugevis i deres skål og fra dag til dag udvikle
og åbne deres blomsterknopper, således som nelliker, lupiner og iris.

Mange vil sikkert have gjort den kedelige erfaring, at enkelte arter som f. eks.
syrener og orientalske valmuer så godt som ikke lader sig anvende afskårne, da de
i løbet af få timer falder sammen, selv om de meget hurtigt efter afskæringen sættes
i vand. Således forholder det sig virkelig også, når de sættes i koldt vand, men
hvis stilkene først sættes i meget varmt, gærne kogende varmt vand blot et kvarters
tid, er der ikke det mindste i vejen, og man kan udmærket godt have disse præg¬
tige store blomster stående adskillige dage i sine stuer struttende af velvære.

Det er af betydning at holde vandet friskt. Utallige er de råd, der i tidens løb
er fremkommet med dette for øje: sukker, salt, natron, asperin, salicyl, trækul og
meget andet sødt og surt og salt og bittert har man foreslået at tilsætte blomster¬
vandet, men uden at have anstillet metodiske forsøg dermed har jeg en følelse af,
at det altsammen er uden værdi, blandt andet fordi det lader til, at ikke et enkelt
eller et par af disse stoffer kan fortrænge de andre af rubriken: Gode råd.

Det bedste bliver sikkert at tage blomsterne op, før vandet bliver slimet og ilde¬
lugtende, rense beholderen indvendig og, inden blomsterne ordnes på ny, afklippe
det yderste stykke stilk, samtidig med at matte^ blomster fjernes.

Man skal desuden undgå overflødige blade nede i vandet og ikke uden grund
bunke altfor mange blomster sammen. Også af skønhedshensyn er det rigtigst at
stille blomsterne forholdsvis frit, så hver enkelt kommer til sin ret.

Det må påses, at alle stilke kommer godt ned i vandet, helst helt til bunds.
Til støtte for blomsterne i større skåle har man gennemhullede glasblokke, der
lægges på bunden af vandet, eller man kan bruge en lang sammenbukket blystrim¬
mel på lignende måde, og ved hjælp af disse midler i forbindelse med hensigts¬
mæssige glas og skåle er det en forholdsvis let sag at anbringe blomsterne i alle
ønskelige stillinger.

At sætte blomster i vand er som sagt lidt af en kunst eller rettere sagt, det kan
gøres til en kunst, og da tekniken er så yderst simpel, da erfaringerne indsamles
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så forholdsvis let, og da resultatet straks er tilstede, er det måske den af alle kunst¬
neriske beskæftigelser, der bedst egner sig for amatøren. I alle tilfælde når ama¬
tøren lettere et resultat hermed end med projektering af haver, hvad enten det drejer
sig om nyanlæg eller om omlægninger i en ældre have.

Mange mennesker mener sig kaldede til at optræde som havearkitekt på deres
egen grund, men yderst sjældent er det at træffe en amatør, der uden gennem en
række smertelige skuffelser er nået til et værdifuldt resultat, og hvor hyppigt hører
man ikke en udtalelse som denne: Bare jeg dog straks havde henvendt mig til en
fagmand, så der var blevet lagt en fornuftig plan for min have, nu har jeg efter¬
hånden fået så mange gode ting indplantet, at det næsten er synd at tage det hele
op igen, selv om jeg selvfølgelig godt kan se, at haven fra første begyndelse er
ganske forkludret.

Men stadig kommer der nye haveejere til, der ikke har gjort de samme erfarin¬
ger, men er parat til også at forkludre deres have, før det også går op for dem,
at haveprojektering er et fag, der kræver kundskaber af en art, som de alier færreste
har lejlighed og anledning til at samle sig.

Gid derfor alle haveejere og -ejerinder vilde henvende sig til sagkundskaben for
at få anlagt deres have for derefter at tilfredsstille deres kunstneriske virketrang i
arbejdet med de afskårne blomster. Mislykkes en sammenstilling, viser det sig
straks, og så kan den gøres om eller blive bedre næste gang, men hvis en have
planlægges forkert, får det kedelige følger for al fremtid.

E. Erstad-Jørgensen.

EN KRIDTSTENSMUR

Da der ved Udvidelsen af Parken ved „Solgaarden", der ejes af Skibsreder MariusNielsen, i Efteraaret 1922 skulde opføres en Støttemur i Tilslutning til et 8-kantet
forsænket Bassin, var det kun rimeligt, at der som Materiale for Muren anvendtes det
paa Egnen naturligt forekommende Bygningsmateriale, nemlig Stevnskridtsten, eller
rettere Limsten. Denne Stenart, der benyttes paa Stevns til Husbygning, og i Højerup
Mindelund og flere andre Steder er benyttet til Mindesmærker o. desl., udskæres af
Klinten i store Mursten af Størrelsen 11 x 21 x 42 cm, og hvorvel den umiddelbart
efter Udskæringen er blød og „smitter af", saa bliver den dog med Tiden haard samt
noget graalig i Tonen. Den syntes derfor i ét og alt velegnet til det nævnte Formaal.

Muren opførtes paa et Betonfundament i Løbet af Nov.—Dec. Maaneder med
Mørtel, men uden Fugning, og samtidigt med Opførelsen indførtes Planterne i
Muren. Umiddelbart omkring disse lagdes der naturligvis ingen Mørtel men en
Ubetydelighed Muldjord, og der sørgedes saa vidt gørligt for, at Rødderne naaede
ud paa Bagsiden af Muren. Muren afdækkedes med Skrumbergaklinker, for at den
øverste Skift eller mere end det ikke skulde forvitre. Dette var naturligvis en dyr
og omstændelig Afdækning, uden at den derfor kan siges at forskønne, og dersom
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Beplantet Mur af Kridtsten i „Solhaven", Vallø, Køge.
Opført og tilplantet November 1922, fotograferet Maj 1923.

Muren var opført ved Foraarstide, og der straks bag den var plantet en eller anden
Plante, som i Løbet af Sommeren delvis havde dækket den, var en saadan Afdæk¬
ning neppe heller nødvendig, idet Kridtstenen da i Sommerens Løb vilde være
blevet haard nok til at modstaa Regn og Frost.

Skønt de allerfleste Planter paa Grund af ukyndig Behandling under Opførelsen
var udsat for Frost omkring Rødderne i flere Dage og. Nætter, saaledes ogsaa det
fotograferede Parti, klarede Plantevegetationen sig i det hele udmærket, — ogsaa de
tykke Sten tiltrods. Af hele Vegetationen er ikke udgaaet 10 °/o, og alt ser ud til
at befinde sig udmærket og blomstrer smukt. Ved Tilplantningen anvendtes føl¬
gende Arter, idet der særligt toges Hensyn til det tørre Voksested og den lyse
Baggrund for Blomster og øvrige Plantedele:

Aubrietia hybr. Dr. Mules; Achillea Hauschnecti; Ajuga reptans atropurpurea;
Alyssum rostratum; Achaena Buchanani; Ante'nnaria dioeca; Arenaria Rosani; Cam¬
panula Portenschlageana; Gentiana acaulis; Dianthus deltoides; Iberis sempervirens;
Helianthemum amabile fl. pi.; Lysimachia nummularia; Phlox setacea; Saxifraga
pentadactylis; Saxifraga longifolia; Sedum acre; Sedum rupestre; Sempervivum tec-
torum; Sempervivum robustum.

For Foden plantedes Isop, og det var Meningen, at der foroven skulde være

plantet Nepeta Mussini; men denne blev erstattet med en anden lav Kantplante.
Muren, der nu er næsten overdækket af Planterne, er af ypperlig Virkning og

udgør i Forbindelse med Bassinet, som den indrammer, et meget søgt og yndet
Parti af den store Park. Johannes Tholle.
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BYERNES SMAAHAVER

Med denne Overskrift har Hr. C. Th. Sørensen skrevet en Artikel i Havekunst,Juli d. A. Den trænger unægtelig til forskellig Paatale og Rettelser.
Bl. a. rettes der en haard Kritik mod „Østifternes Haveselskab" for Anlæget af

Forevisningshaven i Utterslev. Her maa jeg straks belære Hr. S. om, at han har
givet denne Del af Artiklen en fejl Adresse. „0. H."s Hovedforening har ikke
haft noget med Haven at gøre; derimod og helt uafhængig af denne er det Køben¬
havns Amts Afdeling af nævnte Selskab, der er Synderen. Det er altsaa Ledelsen
af nævnte Amtsafdeling — hvis Formand er undertegnede N. H., og Havens Plan¬
lægger, Konsulent ved Selskabet H. Gram, der maa staa for Skud og maa bære
Skylden for de — efter Artiklen at dømme -— svare Misgreb, der er begaaet. Hr.
S. gør os saa ikke engang den Ære at nævne Hr. G. med Navn, men det kommer
maaske af, at Kritik af navngivne Mænd er Forf. imod.

Det gaar som en rød Traad igennem Artiklen, at Haven, set fra et havearkitek¬
tonisk Standpunkt, er ganske forfejlet. Men dersom Hr. S. ikke havde nøjedes med
at tage en kort Artikel i „Haven" til Rettesnor for sin Kritik, men havde gennem¬
læst den Vejledning om Haven, som Amtskredsen har udgivet, vilde han bedre have
faaet Forstaaelsen af, hvad der er tilsigtet med denne Have, have forstaaet, at det er
en Forevisningshave, der er Tale om. Denne Forstaaelse synes Forf. ganske at
savne, — har end ikke forstaaet Artiklen i „Haven".

Der nævnes vel i Oversigten, at Haven er tænkt som Forbillede for en større
Villa- eller Parcelhave; men der tilføjes, at det ikke er mindst i Retning af økono¬
misk Havebrug, at ogsaa Brugerne af mindre Haver kan hente gode Ideer. Hvad
Øjemedet i en Forevisningshave i allerførste Linie maa gaa ud paa, er og skal være
at vise de bedste for Egnen mest fordelagtige Sorter, saavel for Frugt- som Køkken¬
haven, og de enkelte Sorters rette Dyrkning og Behandling. Alene af den Grund er
det en stærkt „bunden" Opgave, der er stillet ved Planlæggelsen af Haven.

Der forlanges saaledes for at faa Statstilskud, at Formaalet med en Forevisnings¬
have særlig er at demonstrere de Erfaringer, der er indvundne ved Forsøg af mere
almen Interesse, for at bidrage til at disse Resultater udnyttes i det praktiske, øko¬
nomiske Havebrug og som en Art Anskuelsesundervisning. Der skal f. Eks. efter
de vedtagne Regler i Frugthaven være Plads til Plantning af mindst 8 Træer aarligt
i mindst 5 Aar, for at Beskæring kan vises paa Træer af forskellig Alder. Og da vi
fuldstændig mangler en Iagttagelsesfrugtplantning for København og Omegn, har
vi tillige ved Plantning af en Del formentlig velegnede Sorter søgt at raade Bod
herpaa, saa godt som Pladsen tillod. Endvidere: Da vi mener, at Dyrkning af
Buskfrugt er af mindst lige saa stor Betydning, især for den mindre Haveejer, som
af Frugttræer, saa paakræves der ogsaa plantet et ret stort Antal af passende Sorter
af Frugtbuske. Ogsaa for Køkkenhaven er der fastsat et Mindstemaal, for at der
kan vises en Del af de bedste Sorter, Dyrkningsmaader m. m. Det rent have¬
arkitektoniske skal og maa derfor komme i anden Række.

Som et af Motiverne til den absolute Fordømmelse af Anlægets Plan angiver
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Hr. S., at Forevisningshaven er syv, otte Gange saa stor som de Haver, den skal
tjene som Forbillede for. Har Forf. da ikke saa megen Fantasi, at han for sit indre
Øje kan se Haven formindsket eller beskaaret? Kan Hr. S. ikke forstaa, at man i
en Forevisningshave, der er anlagt for ca. 5000 Medlemmer, maa have Spillerum og
Plads til at bevæge sig, uden at træde Kulturerne ned? Af samme Grund er ogsaa
det Raad, Hr. S. giver m. H. t. Anlæg af en Parcelhave paa 6—700 m2 meget naivt.

Nej, Arbejdet og Pengene, der er anvendt til denne Forevisningshave, er saa-
mænd ikke givne saa daarligt ud, som Hr. S. mener, vel at mærke, naar Haven
blot bestandig dyrkes og passes efter sit Øjemed, og den vil sikkert til Trods for,
at Haven efter Hr. S.'s Mening er saa forfejlet, komme Medlemmerne til megen
Nytte, og det til Trods for, at den ulykkelige Have „skal ligge der, som Sagkund¬
skabens Indlæg i Spørgsmaalet". (Hvilket Spørgsmaal?)

Skulde vi have benyttet en Havearkitekt, hvad vi iøvrigt aldrig har tænkt paa,
og Valget tilfældigvis var faldet paa Hr. S., havde vi været godt kørende. Vi havde
da f. Eks. kommet til at undvære de for Foredragsmøder ganske uundværlige Græs¬
plæner, — af Hr. S. saa smagfuldt benævnte „Græsklatter".

Spørgsmaalet, som Hr. S. udkaster, hvorfor Amtsafdelingen ikke har henvendt
sig til Havearkitekterne, er derfor let at besvare: Fordi det har været ganske unød¬
vendigt. Alene af den Grund, at Opgaven ikke har været at faa anlagt en saakaldt
„Mønster-Villahave", men at faa indrettet og anlagt en praktisk Forevisningshave,
et Begreb, som Hr. S. — i alt Fald efter hans Artikel at dømme — ikke har fjer¬
neste Forstaaelse af.

Nu hører vi af Hr. S., at dette at kunne anvise en „god hensigtsmæssig Have",
(Forf. har vel ment „Parcelhave"), er saa overordentlig betydningsfuldt. Hvorfor
tager da ikke Havearkitekterne snarest muligt fat paa denne saa overordentlig vig¬
tige Opgave? Skulde det ske, bør det i Indbydelsen til en Havearkitekt-Konkurrence
nøje pointeres, hvad der tilsigtes med Opgaven: Om man ønsker Parcelhave-Anlæg
eller en Forevisningshave. Efter Hr. S.'s Artikel at dømme, bør d'Hrr. dog vist
holde sig til det første Alternativ: Forevisningshave bør de vist helst lade ligge. I
alt Fald bør Hr. S. ikke deltage i en saadan Konkurrence, før han har sat sig ind
i Forevisningshavernes Opgaver og Øjemed.

Af Hr. S.'s paa mange Maader naive Udtagelser faar man det Indtryk, at han
end ikke har gjort sig den Ulejlighed at se. Haven. Han skal være overordentlig
velkommen! Hr. S. vil da muligvis ændre sin Opfattelse en Del. Helst en Søn¬
dag, da Flaget er hejst; han vil da forhaabentlig finde, at Flagstangens Anbringelse
ikke er mere „latterlig" end Hr. S.'s forhastede Argumenter.

N. Heyman,
p. t. Formand for Københavns Amts

* Afd. under østifternes Haveselskab.

Til foranstaaende Udtalelser af Hr. Direktør Heyman kan jeg ganske slutte mig,
og det er mig egentlig imod personligt at tage til Genmæle mod den nævnte Ar¬
tikel, tildels fordi mit Navn ikke er nævnt.
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Imidlertid — Adressen er jo tydelig nok, ogsaa uden mit Navn, og der er en¬
kelte Punkter i Artiklen, hvortil jeg i Sagens Interesse skal tillade mig at gøre nogle
Bemærkninger.

Naar Hr. S. skriver, at Faget, og dermed ogsaa jeg, har „Frugt paa Hjernen",
vil jeg dertil sige, at det næppe var afvejen, om en Del af Havearkitekterne havde
lidt mere Frugt paa Hjernen, saa at de ikke lavede saadanne Bommerter, i Retning
af Plantemaade, Valg af Sorter o. s. v., som man jævnligt ser i de af dem planlagte
Haver. Jeg fristes til at ønske, at de i Stedet havde lidt mindre Kunst (der ofte
udarter til Flertallet: Kunster) paa Hjernen, i alt Fald ved Planlægningen af jævne
Folks Haver og navnlig Smaahaverne, hvor baade Udgiften til Anlæget og ganske
særligt til den fremtidige Vedligeholdelse ofte er en Hindring for, at der kommer
noget godt ud af en Plan, der maaske var udmærket for Velhaveren og under større
Forhold. Herpaa har man vel næsten utallige Eksempler fra Gullaschtiden. Hvor
sørgelige er nu ikke mange af disse Haver at skue!

Jeg tør maaske paastaa, at jeg ingenlunde er blind eller uforstaaende overfor
og langt fra Modstander af virkelig fin og smagfuld Kunst i Havebruget, hvor For¬
holdene blot tillader det. — Ja, jeg kunde ønske det — som Hr. S. — i mange
flere Tilfælde. Men hver Ting paa sin Plads, og vor Tid kræver nu ubarmhjertigt
praktiske Hensyn.

Dertil kommer, at Frugt- og Køkkenurtedyrkning i Smaahaver ingenlunde er saa
økonomisk betydningsløs, som Hr. S. mener. Tværtimod, det er af stor Betydning
og en stor Hjælp i Husholdningerne, saa meget mere, som det meget ofte er et
Resultat af et Slags Husflidsarbejde, som mange sætter megen Pris paa. Hr. S.
synes heller slet ikke at forstaa, hvilken Glæde Haveejerne har ved, at de selv avler
en Del Havesager. Ikke saa grumme mange mindre Haveejere finder Tilfredsstil¬
lelse nok ved at nøjes med at strække sig paa en Græsplæne. Endnu mindre synes
Hr. S. at fatte, at det Æble, de Jordbær, de nye Kartofler o. s. v., som Havebru¬
gerne selv har avlet, yder en ganske anderledes Nydelse for ham og Familien, end
det som han køber, rent bortset fra, at mange af de Havesager, som købes i Bu-
tikerne, er dyre og langt fra er saa friske eller velsmagende som dem, der hentes
lige fra egen Have. En nødvendig Følgeslutning af Hr. S.'s Mening om den øko¬
nomiske Side af Smaahavebruget maa det derfor ogsaa blive, at hele Kolonihave¬
sagen er ganske betydningsløs og kun af det onde!

Alt dette er ikke Floskler eller Theori som Følge af for megen „Frugt paa Hjernen".
Nogle, især af de yngre Havearkitekter, kæmper for den Smagsretning, („Stil"

er det nok ikke værd at kalde det), at der skal være Græsplæne lige fra Vejen
(Hegnet) foran Stuebygningen og indtil dennes Mur — uden Gange og navnlig
uden noget saa forfærdeligt som Blomsterbede („Blomsterklatter"), Rosenbede, frit-
staaende Stauder, Stedsegrønne ell. lign., der dog netop her kommer til deres fulde
Udvikling og Ret. Dette blev jo f. Eks. ogsaa fra visse Sider udtrykkelig lovprist
og hævdet ved Foredraget og Diskussionen derefter i Havebrugskandidatforeningen
sidste Vinter. Hr. S. er altsaa af samme Mening og anker derfor over, at jeg har
begaaet sligt i Forevisningshaven, og meget andet grufuldt.
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Ja, „om Smagen kan man jo ikke disputere", og jeg skal selvfølgelig afholde
mig fra at lovprise mit eget Værk; men saa meget er sikkert, at Haveejerne i Al¬
mindelighed vil bede sig fritaget for ovennævnte nye Slags Smag eller Kunst; de
sætter mere Pris paa Blomster, end som saa, og maaske paa egne, ofte virkelig
gode Indfald, og betakker sig derfor saa ofte for Havearkitekternes Medvirken, —

til Skade for disse sidste selv. Mange, af de yngre i alt Fald, er alt for uerfarne
og for „højt oppe" til at forstaa, hvad det gælder om i jævne Folks Haver.

n/9 23. Hans Gram,
Havebrugskonsulent, Sorø.

For ikke i unødig grad at beslaglægge bladets plads, skal jeg ikke komme ind på
alle de enkelte punkter i de to foregående indlæg, men holde mig til hovedsagen.

Lad mig først sige, at jeg, efter det kendskab jeg har dertil, fuldtud anerkender
det store og uegennyttige arbejde, som hr. direktør N. Heyman nu i en længere
årrække har udført for Københavns amts afdeling af Østifternes haveselskab. Lige¬
ledes har jeg fra alle sider modtaget et stærkt indtryk af det betydningsfulde arbejde,
hr. konsulent Hans Gram har udrettet og stadig udretter på sit område.

Derfor kan jeg kun føle mig glad ved, at d'herrer vil gøre et mindre afsnit af
min artikel til genstand for foranstående imødegåelser, men jeg synes dog, at man
noget mindre stærkt burde have fremhævet egen overbevisning om mit ukendskab
til sagen. Selvfølgelig har jeg set forevisningshaven, og da jeg bor i Københavns
vestlige havebælte, lever og færdes jeg året rundt i disse udstrakte arealer, der er

udstykket til småhaver, selv ejer jeg en af disse ved mit hus, og jævne menne¬
skers haver interesserer mig i høj grad. Forhåbentlig vil jeg i årenes løb indvinde
flere erfaringer, men jeg kan dog ingenlunde indrømme, at de synspunkter, jeg
fremsatte, var ubegrundede.

I den vejledning, der ved den omtalte haves indvielse blev omdelt til pressens
repræsentanter, stod der udtrykkelig, at „haven er tænkt som forbillede for en min¬
dre parcel- eller villahave", og dette bekræftes jo også af planen med den indtegnede
villa. Var haven kun en forevisningshave, et sted til demonstration af plantedyrkning,
skulde jeg ikke have kritiseret den, i så fald havde den næppe heller fået den form,
den nu har. I hele den københavnske presse omtaltes haven som en mønsterhave,
et forbillede, og som sådan må den også betragtes, da dens anlæg i modsat fald
er helt meningsløs. Men mener d'herrer, som har skabt den, virkelig det lader sig
gøre at anlægge en have på 5000 m2, altså nær ved en td. land, som forbillede for
en parcelhave, der almindeligvis anlægges på et areal af en syvende- eller ottende¬
del af denne størrelse?

Enhver, der har nogen følelse for sådanne ting, vil forstå, at tanken er umulig.
Hvad vilde man have sagt, hvis „Bedre Byggeskik"s mønsterlandsby på Lands-

udstillingen i 1909 var anlagt 7—8 gange større end virkeligheden.
Sådan et husmandshus af størrelse som et teater, vilde det mon have været

nogen god vejledning for landboerne? Her var netop .alting udført i de rigtige



mål, gaden, husene, indboet, og hvis det ikke havde været tilfældet, havde det hele
selvfølgelig været ganske værdiløst.

Når d'herrer ønskede at slå to fluer med et smæk, både at skabe en forevis-
ningshave og en mønsterparcelhave, havde, så vidt jeg kan se, det eneste rigtige
været at skære et stykke fra på 6—700 m2 og anlægge dette som mønsterhave i de
rigtige mål, sådan som man mener, at en parcelhave bør anlægges. Resten af
arealet kunde da anvendes til forevisningshave, men en sammenblanding som den,
der er sket, kan kun virke vildledende.

Hermed skal ikke være sagt noget til gunst for fremstilling af en mønsterparcel¬
have, en tanke der i sig selv er meget problematisk, da en lille have kan anlægges
på mangfoldige måder under hensyntagen til de givne forhold, såsom husets form og
ydre, grundens form og beliggenhed for sol og vind, vejens og andre omgivelsers
karakter, jordbundens beskaffenhed, ejerens krav, økonomiske ævne, fornødenheder
o. s. v., altsammen ting, der får indflydelse på havens plan, og som gør, at en
„mønsterhave" i virkeligheden kun er af yderst ringe værdi som forbillede.

D'herrer skulde efter min mening have holdt sig til den ene opgave at anlægge
en forevisningshave, indrettet udelukkende med dette formål for øje, og hvis de
endelig vilde vejlede også med hensyn til haveanlæg, skulde de have anlagt en
god og smuk lille have, ikke som „mønster", ikke til kopiering, men som et ek¬
sempel på, hvorledes en sådan have under de og de givne forhold kan anlægges.

ORSK GARTNERFORENING har i anledning af den 5. nordiske havebrugsudstilling i Gøteborg
udgivet et særligt „Norgesnummer" af sit velredigerede tidsskrift.
Det statelige hefte på et halvt hundrede sider bringer en række artikler af hver på sit område

særlig kyndige fagmænd inden for gartneriet, således om statens foranstaltninger til havebrugets fremme,
om blomstergartneriet, frøavlen, plantedrivningen, frugtavlen og dyrkning af køkkenurter i Norge, om
norske planteskoler, kolonihaver og skolehaver, artikler om forsøg med køkkenurter og frugt, om have¬
brugsundervisningen, handelsforhold og udstillingsvæsen samt endelig en artikel om „Hjemmehagen"
og af havebrugskandidat Olav Viddal en kort oversigt over havekunstens udvikling i Norge. Af
denne sidste skal vi tillade os at citere slutningen, der angår nutid og fremtid:

De siste snes år, og særlig da tiden efter 1914, har pånytt brakt et fremstøt her som på de fleste
andre områder — et fremstøt som dessverre ikke er bare godt å si om, da på langt nær alt som er

gjort i disse år er av virkelig kunstnerisk verdi. Hvordan kunde der også gjøres verdifullt arbeide,
så få virkelige fagfolk som der var på området. Skylden herfor bør i første rekke legges på vår
havebruksundervisning, som her på langt nær gav tilfredsstillende utdannelse. Efterhvert som op-
gavene kom, meldte der sig nok av utøvere — folk som i mange tilfeller manglet alle forutsetninger,
men var forretningsglatte nok til å skaffe sig masser av arbeide ved blendende reklame, og flott titule¬
ring. Tiden burde snart være inne til å få klare linjer her. Først da er der utsikt til at det kan bli
en virkelig sund blomstring, også for denne gren av faget.

Men det vil sikkert ta tid å overvinne den misskredit, anleggsgartneriet er kommet i efter jobbe-
tiden.

Dog er det å håpe, at med den forholdsvis brede plass faget har fått ved vore fagskoler, og sær¬
lig ved Norges Landbrukshøjskole, at den tid ikke er fjern, da vi vil stå rustet med en stab av virke¬
lige fagfolk. Det skulde således være grunn til å se fremtiden lyst imøte.

C. Th. Sørensen.

LITTERATURANMELDELSE
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Åkandedammen og Idrætshallen.

GOTEBORG

For alle svenske og særlig da for Goteborg vil sommeren 1923 længe blive mindetsom jubilæumsåret, udstillingsåret, det år hvor Goteborg dokumenterede sin jævn¬
byrdighed med hovedstaden. For herom har vist alle været enige, at udstillingen i
Goteborg var en succes.

Rent arkitektonisk var den en stor bedrift, der uden tvivl vil sætte varige spor i
landets arkitektur.

Ligesom de yngre arkitekter her i Danmark forlængst har forladt den Martin
Nyropske romantiske skole for at søge deres forbilleder i tidligere tiders renere
arkitektur og i ganske anden grad end tidligere stille sig ansigt til ansigt med den
givne opgaves egne krav, således har de samtidige arkitekter i Sverige vendt sig fra
den J. G. Clasonske retning, der i alt væsentlig var parallel med den samtidige dan¬
ske, og den fra alle stilreminisenser frigjorte arkitektur er der som her den førende
retning.

De to danske udstillinger, den nordiske i København 1888 og landsudstillingen i
Aarhus 1909 viser ganske godt udviklingen herhjemme i den mellemliggende periode.
Den baltiske udstilling i Malmø var vel nok et tilbageskridt som arkitektur betragtet,
men med jubilæumsudstillingen i Goteborg har svenskerne sat en rekord, der ikke
bliver let at slå.

Det er sandt nok, at et lands arkitektur ikke kan måles efter en udstilling, der
er en opgave ganske for sig, men netop under hele det forcerede tempo, hele den
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feststemning, der kendetegner en udstillings tilblivelse, tager ofte tanker, der endnu
kun er i deres vorden, fast form, drømme og syner, der aldrig vilde nå frem i hver-
dagsarkitekturen, får hos udstillingsarkitekten lov til at folde sig ud, fordi han på det
ene år skaber lige så meget som i hele sit øvrige liv, og fordi man bedre kan til¬
lade sig et vovet eksperiment, når det, man bygger, kun skal leve et år.

Derfor fører en vellykket udstilling udviklingen frem i et dristigt spring, hvor den
tidligere skred i langsomt tempo, men ikke nok med det, en udstillings opdragende
betydning må heller ikke underkendes. Det at en stor bys befolkning en hel som¬
mer lever og ånder for og på en udstilling, læser alle mulige fremmedes kritik og
hjemlige fagmænds meningsudveksling, der sjældent udebliver, ser hvorledes skulptur
og maleri og havekunst er taget i arkitekturens tjeneste, får indtryk af, hvad der kan
gøres med farver, med lysvirkninger, med udnyttelse af terrænforhold o. s. v. o. s. v.,
det er en lære, der er af den aller største betydning for den nærmeste fremtids arki¬
tektur og for de kunstarter, der i højere eller ringere grad er knyttet til denne. For
hvad nytter det, at kunstnerne er der; når publikum ikke forstår og billiger deres
værker, får det hele ingen samfundsmæssig betydning, fordi opgaverne kommer til
at mangle.

Goteborgudstillingens arkitektur, der i første række skyldes arkitekterne Arvid
Bjerke, Siqfrid Ericson og Håkon Ahlberg, var dristig, storslået og teatralsk, men
behersket af sikker smag, heldig i sit farvevalg og rigt varieret i sine forskellige af¬
delinger. Stedet er imidlertid ikke her til en omtale af bygningerne, det er terrænet
og dets anvendelse og først og fremmest havekunstens resultater, her skal nævnes.
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Fra „Den lange Gård" med Milles Triton.

Udstillingens havearkitekt var første stadsingeniør i Malmø, Erik BOlow Hube,
en mand, der i alle tilfælde i visse henseender har et for en stadsingeniør forbav¬
sende plantekendskab og megen forståelse af havearkitektoniske forhold.

At en amatør får overladt en sådan opgave viser, hvor langt de svenske have¬
arkitekter har tilbage, før de opnår en til fagets betydning svarende autoritet, og for
så vidt må valget beklages; men det bør dog straks tilføjes, at udstillingen ikke
havde lidt nogen skade derved, da det havemæssige hævdede sig smukt og havde
sin meget væsentlige betydning for udstillingens skønhed.

Terrænet var udmærket egnet for en udstilling, og på fortrinlig måde var dets
højdeforhold udnyttet til inddeling i større og mindre gårde, forbundne ved trappe¬
anlæg. Adskillige træer havde fået lov at blive ^stående, og mange af disse var med
god virkning indpasset i arkitekturen. Den tilbagevigende mur uden om en malerisk
trægruppe, hvor Carl Milles berømte triton havde fået en ideal plads, er et eksem¬
pel, måske det bedste eksempel herpå.

Der havde været forholdsvis god tid til forberedelserne. Allerede i 1920 var 3000
vildvinsplanter blevet indplantet i kasser, og året efter blev yderligere 1500 slyng¬
roser behandlet på lignende måde for senere at kunne udplantes med klump, når
udstillingsbygningerne var færdigbygget. Alt dette jævnaldrende grønne i 2—3 meters
højde var iøvrigt ikke alle steder af lige værdi. Enkelte steder som f. eks. på løv¬
gangen omkring åkandesøen vilde virkningen være blevet større, om vildvinskasserne
havde været anbragt ved bagvæggens overkant med rankerne ud over tremmetaget,
der nu var ganske tomt, og hist og her kunde slyngroserne også med større virk-
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ning være anvendt bag fritstående mures overkant, hængende ud over havemuren „et
fornemt glimt af al den yppige blomsterrigdom derinde" —for at citere J.P.Jacobsen.

Allerede i foråret 1921 var planerne så vidt fremskredne, at adskillige træer og
buske kunde indplantes på deres blivested og således få to somres vækst, før ud¬
stillingen blev åbnet. Søens mange smukke nymphæa blev ligeledes plantet ud alle¬
rede i 1921 og blomstrede da også rigt under hele udstillingstiden.

Den lille sø lidt til en side for den største trafik og dog som centrum for en af
de smukkeste dele af udstillingen, var et lykkeligt moment, der var udnyttet på det
bedste. Hvor klippegrunden et par steder kom frem, var den beriget ved plantning
af allehånde stenplanter og småbuske, som helhed upåklagelig arrangeret, selv om
de udførende anlægsgartnere nok kunde have anvendt lidt mere skønsomhed i valg
og anbringelse af det tilførte stenmateriale.

Et rigt blomsterflor vekslede sommeren igennem over de hårde stenknuder, spej¬
lende sig i nøkkerosedammens dybe vand, en sand idyl, der sjælden findes side¬
stykke til på en udstilling.

Også andre steder vekslede det udplantede blomstermateriale hyppigt med rig
anvendelse af løgvækster, store rhododendronbuske og alt, hvad penge kan bringe
tilveje, men overalt var farverne sikkert afstemt efter den omgivende arkitektur. Store
lervaser fra Hoganas, tilplantet med kugleklippede buksbom, smukke støbejernsvaser
og springvandskummer fra Nafvequarns Bruk, ejendommelige springvandsbassiner af
cement med fabeldyr, smukke bænke og plantebeholdere, men først og fremmest de
fortrinlige fontæner og skulpturer af forskellig art hjalp altsammen til at give udstil¬
lingen et stilfuldt og ualmindelig gennemført præg.

*

I September afholdtes den 5. nordiske havebrugsudstilling i de lokaler, der tidligere
på sommeren havde rummet den internationale automobiludstilling; fortrinlige lokaler,
der dannede en god ramme om en i mange henseender vellykket havebrugsudstilling.

Som sædvanlig ved de nordiske havebrugsudstillinger var et af programmets
punkter også her udstilling af „tegninger, modeller og skulpturer" nærmere define¬
ret som tidligere (Juni 1923) gengivet her i bladet.

Deltagelsen var yderst ringe, 1 dansk, 1 norsk og 6—7 svenske udstillere, det
var alt, og ingen af disse var særlig stærkt repræsenteret.

Udstillingens program bar sikkert sin store part af skylden herfor, fordi det inde¬
holdt forskellige afskrækkende bestemmelser, der iøvrigt senere, men først da det var
for sent at anmelde deltagelse, viste sig at være uden betydning.

Kun den svenske havekunst var nogenlunde repræsenteret, idet Rudolf Abelin,
David Anderson, Esther Clason, Aqda Haglund, Gosta Hallstrom og Olle Piehl
havde givet møde, fra Norge var Kristiania parkvæsen eneste udstiller, og fra Dan¬
mark var kun et par mindre planer fra Gudrun M. Brucher i Odense.

Nogen større betydning har disse udstillinger af havetegninger iøvrigt næppe,
fordi en havetegning alene siger så uendelig lidt. Kun hvor planen ledsages af per¬
spektiviske fremstillinger eller gode fotografier og en ret indgående beskrivelse, er
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Den gamle kirkegård.

det muligt at danne sig en nogenlunde mening om anlægets kunstneriske værdi; og
hvem får man til at stå og læse beskrivelser på en udstilling?

Netop på grund af de store, delvis udmærkede fotografier gik man bort med et ganske
levende indtryk af Kristiania Parkvæsen. Desværre var indtrykket ikke særlig opmuntrende.
Der ofres betydelige summer på Kristiania byhaver, der er uden tvivl både fremdrift
og energi i styrelsen (ingen andre byers parkadministration-havde benyttet lejligheden
til at møde frem), men her ud over er der næppe synderlig grund til begejstring.

På en ganske enkelt undtagelse nær (Paulus plass) var der ikke et eneste billede,
som gav vidnesbyrd om sikker smag og æstetisk kultur, alt var uro og forvirring.
Unødvendigt klodsede og fremtrædende kantindhegninger, altfor mange hvide bænke
på kryds og tværs, og de gammelkendte blomsjerarrangements spredt ud over plæ¬
nerne, hvor der er passende sol og læ, men ganske uden hensyn til helhedsvirkningen,
det var det indtryk fotografierne gav. De medsendte planer mindede stærkt om afdøde
landskabsgartner Glæsels arbejder af lignende art, de samme enkeltheder, de samme

kunstfærdigt svungne ganglinier som dem, Glæsel tegnede omkring århundredskiftet.
Men andre steder i verden har udviklingen ikke stået stille i den sidste snes år.

De svenske planer er langt mere „moderne''. Kun meget lidt minder om Glæsel
og de tyske landskabsgartnere fra hans tid, men til gengæld er moderne tysk og
engelsk havekunst — selv om det ikke altid netop er de bedste forbilleder — det,
man bliver erindret om.

Blandt de mest tiltalende planer var David Andersons anlæg på Kroksta såteri,
Esther Clasons tegninger til Sextorp park, Jansson & Hallstroms planer og perspek-
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tivtegninger til omlægning af haverne ved Fågelbrogård og Brobygård og Agda Hag-
lunds forslag til ordning af Mogata kirkegård.

Foruden tegninger og fotografier fra Avesjo, der tidligere har været gengivet i
Havekunst (Marts 1922), havde Olle Piehl et storslået forslag til Mauritsberg park¬
anlæg, hvor forholdet mellem de anvendte pengemidler og det kunstneriske resultat
dog næppe er helt tilfredsstillende.

Sveriges eneste ældre fagmand, direktør Rudolf Abelin, havde udstillet en god
model af sin meget interessante ejendom Norrviken.

Helt udenfor programmet havde Arkitekturminnesforeningen udstillet sine opmå¬
linger af ældre, svenske haver, ledsaget af et fortrinligt fotografimateriale, af hvilket
Havekunst tidligere (November, December 1922) har haft lejlighed til at bringe en
del. Det var en farlig prøvesten at anbringe side om side med moderne havearkitek¬
ters værker, farlig men tillige så uretfærdig, at en sammenligning ikke bør drages.

Et skandinavisk stævne var denne udstilling ikke blevet, dertil var den norske og
navnlig den danske deltagelse altfor ufuldstændig. Det er vel iøvrigt et spørgsmål,
om de nordiske havebrugsudstillinger er det rette sted til et sådant stævne for mo¬
derne havearkitekter. Under alle omstændigheder må der i så fald sættes ganske
anderledes kræfter i bevægelse for at få et værdigt resultat. Det er ikke nok at skrive
et dårligt program og derefter i Havekunst lade arrangøren gøre opmærksom på, at
programmets punkter næppe skal tages helt alvorligt, det er heller ikke tilstrækkeligt
at formane os med kraftige ord om den nationale betydning, det har, at alle giver
møde, „en national æressag, som vi har pligt til at hævde til det yderste" — hvor¬
efter man selv holder sig borte.

Først og fremmest må udstillingsstyrelsen udarbejde et fornuftigt og tilstrækkelig
rummeligt program, derefter må der anvises tegningerne lyse og smukke lokaler,
ikke som her en mørk væg i en sidekorridor, og endelig må der agiteres ganske
anderledes personligt end denne gang.

Havekunstens udøvere er ikke tjent med en opvisning af så mangelfuld art som
den i Goteborg, og de ledende indenfor gartneriet gør sig selv en dårlig tjeneste
ved at bibringe offentligheden en forestilling om, at det, der fremvises, er en nordisk
udstilling af havekunst, da havekunstens høje stade er af stor betydning for adskil¬
lige af gartneriets grene. E. Erstad-Jørgensen.

HUS, TRÅDGÅRD OCH TERRÅNG

Egnahemsbyggaren anser sig i allmanhet hava val planerat sitt bygge, når hankopt jordområde, ordnat ekonomien och utvalt åt sig en ritning till sitt blivande
hus bland de samlingar av standardiserade typer, som finnas utarbetade. Har han
dårvid sett efter att koket kommer något så når mot norr och dagligrummen åt sol-
sidan, så lågger han in konturerna av huset i tomtkartan på sådant sått, att alltfor
tydliga brott mot eventuellt gallande byggnadsstadgar undvikas och så att den basta
sidan våndes dit trafiken ar, så att huset gor sig så bra som mojligt dårifrån. Når
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Plan af professor C. Lindholms vHla ved Saltsjobaden.

sedan det hela blir fardigt, visar det sig ofta,' att han inte har någon plats till det,
som varit hans framsta stråvan nar det egna hemmet planerades, namligen att undan
så att saga vårldens oro ostord få vara i det fria och njuta av sol, luft och hemtrevnad.
Det utrymme som han hoppats skulle giva detta, finner han vara sondrat runt huset
på ett satt som omojliggor all frid och hemtrevnad; antingen sitter han i synfåltet
for grannars och forbigåendes blickar eller, om det verkligen finnes en mer undan-
skymd plats, så fortages trevnaden av soptunnans eller komposthogens narhet. Och
då han sokt vånda all glans som kunnat åstadkommas mot vågen och vid ingången,
så år det tydligt att de mera undangomda platserna av trådgården bli styvmoderligt
behandlade. Vilians meditationer komma på så sått for honom mera att rora sig om
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Professor C. Lindholms villa ved Saltsjobaden, komponeret og bygget af ham selv.

hur han vid planerandet splittrat utrymmen och mojligheter och hur mycket battre
det skulle varit, om hela frågan tagits efter andra utgångspunkter.

Vi åro visserligen i vårt klimat under en stor del av året tvingade att soka vår trev-
nad och rekreation inomhus, men vi leva upp i starkare grad och soka intensivare
trevnaden utomhus under den korta sommarens långa dagar, och denna trevnad vinnes
icke, om icke i forstå hand sjålva tomtområdet och trådgården ordnats for detta och dess-
utom både hus och område tiisammans ger den ogenfrojd, utan vilken rekreation knappast
vinnes. Dartill kraves ordning såvål i det som ror det dagliga behovet som i dess former.

Bondstugorna såsom de fordom byggdes ar ett exempel dårpå. De åro i sina
olika landskapsformer i viss mån standardtyper, men dessa åro anpassade till en viss
terrång, som valdes efter enahanda stråvanden inom samma landskap och som givetvis
blev olika i olika landskap efter dessas karaktår. Numera, i villasamhållen, stations-
samhållen och egnahemsståder, kan man ej i nåmnvård mån vålja terrången, och
man år hånvisad till mindre mått. Men dårfor bor man ej uppge hoppet att få något
bra av det hela utan ordna alltsammans med omsorg, utgående ifrån att hus och
trådgård eller tomt i ovrigt ordnas till en organisk helhet. Liksom den gamla bond-
stugan, sådan den utvecklats i de olika landskapen med sin efter forhållandena såvål
praktiskt som konstnårligt sett hogt utvecklad åndamålsenlighet, år en frukt av år-
hundradens genomarbetande, fasthållet genom traditionen, så bor det moderna egna
hemmet genom grundligt bearbetande bli en organisk helhet, trots att uppgifterna
dårvidlag genom forutsåttningarnas oåndliga mångfald och utrymmenas knapphet
blir långt svårare. Standardtyper for egna hem forutsåtta att omgivningen också
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kan standardiseras, och det skulle bli en oånd-
ligt komplicerad standardisering av det hela,
om det skulle tånkas ordnas så att man blott
kunde slå upp i standardverk med planscher,
hur man skulle ordna hem och tradgård åt sig.
De utarbetade typerna aro goda for sina for-
utsattningar, men frågan kan icke laggas så
enkelt; dessa typer kunna endast vara till led¬
ning for hemmets och trådgårdens utarbetande.
Man kunde ju åven tanka sig standardritningar
till kok, något som skulle vara av stor bety¬
delse som ledning, men en sådan måste natur¬
ligtvis inkomponeras i planlosningen for hela
hemmet. På samma satt ar byggnaden blott en
del av hela hemmet med grasplan, blomster-
anordningar, koks- och frukttrådgård.

Det vore synnerligen beklagligt, om dessa i
och for sig goda ritningar skulle ge uppslag till
en mångd misslyckade egna hem, for det att
deras anvandning sker utan plan eller omdome.

Jag vill visst icke harmed hålla fore att den personliga insatsens „originalitet" skall
slappas los. Frågan ar så pass svårlost att det kraves ett samtållt målmedvetet arbete.
Ofullgången och losslåptt s. k. originalitet ha vi gudi klagat for lange sedan fått nog av.

Jag vill endast varna for att standardisering skal anvandas som en sorts patentmedicin.
Det exempel som harjamte framlagges, ar ju något storre an de vanliga egna

hemmen. Det hem och den plan hårfor som visas, tillhor arkitekten professor Charles
Lindholm i Saltsjobaden. Han har battre an jag hittilis sett någon arkitekt forstått
att komponera huset och trådgården i terrången, varjamte han, sedd med trådgårds-
mannens ogon, som detaljkonstnar torde vara oovertråffad har i landet. Tomten ar

något over 2,000 kvm., då vanliga egnahemstomter kanske åro hålften darav, och
byggnaden ar for en stor familj, men byggnad och terrång ar samkomponerat till en
helhet. Terrassen, en stor ostyckad gråsplan, omgiven av blommor, ar familjens sam-

lingsplats under vackra dagar. En mindre terrass formedlar Overgången mellan bo¬
staden och den storre terrassen, och dessutom finnes en mindre parterr, kring vilken
blommorna ordnats. Ingångssidan år anspråkslosare behandlad och vid gaveln, så
mycket som mojligt undanskymd, ligger ekonomiavdelningen. De befintliga trad-
bestånden och terrångforhållandena ha studerats med storsta omsorg for att med
minsta kostnad åstadkomma det mesta mojliga. Som synes av planen finnas inom
området, som ej år synnerligen stort, ganska många mojligheter trots det att en stor
del av tomten upptages av råa bergsbackar, vilka avdela den i en hogre och en lå¬
gre vid sjostranden liggande del. Terrasser och parterr åro bildade av sten och lera
från grundlåggningen och språngningen, endast några lass fåltsten och grus ha dit¬
forts. Nils Sonesson.

Parti af villaen set fra terrassen.
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Gren af Fuglekirsebær.

Grene oversaaede med smaa, hængende,
hvide dobbelte Blomster, og da det ikke
bærer Frugt, egner det sig godt til Allé¬
plantning, bedst paa let Jord.

Det sure Kirsebær, Prunus acida, er

næppe saa smukt som Fuglekirsebærret;
dog findes der en fyldt Form, Prunus
acida fl. pi., der danner et lille, tæt¬
voksende Træ med stærktfyldte, hvide
Blomster.

Det er dog blandt de japanske Kirse¬
bær, Prunus serrulata, at man finder de
pragtfuldeste Sorter. De japanske Gart¬
nere har siden Tidernes JVlorgen dyrket
og tiltrukket Sorter deraf; det er disse
Sorter, der i de senere Aar har vundet
Indpas i vore Haver, hvor de trives
godt, og hvor de hører til de alier
smukkeste af vore foraarsblomstrende
Træer. De store Blomster, der som oftest
er fyldte eller halvfyldte, fremkommer i

BLOMSTRENDE
KIRSEBÆR

Et af de smukkeste af vore vildtvok¬sende Træer er Fuglekirsebærret,
Prunus avium, der i det tidlige Foraar
ved sin hvide Blomsterpragt gør sig be¬
mærket i Skovbryn, i Hegn og ellers,
hvor Stæren har saaet det, og hvor det
faar Lov at staa i Fred for Forstmænd

og andre, der vil det til Livs.
Fuglekirsebærret er et udmærket, vind¬

ført og nøjsomt Træ, der finder sin An¬
vendelse i store Læhegn paa udsat Plads.
Af dette findes der en fyldt Form, Pru¬
nus avium fl. pi., der langt oftere burde
plantes, end Tilfældet nu er; det har en
smuk opret Vækst og danner som ældre
en høj, kuplet, tæt Krone med frodigt,
grønt Løv. 1 Blomstringstiden er de unge

Gren af Ojachin.
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stor Mængde, saa at Træet synes een
Blomsterbuket. Løvet er stort, glinsende,
i Udspringet ofte brunligt, og Træet,
selv uden Blomster, af stor dekorativ
Virkning. — Blandt Sorterne er følgende
de bedste:

Hisakura har opret Vækst, stort,
smukt, mørkt Løv, der i Udspringet er

brunligt farvet. Blomsterne er store,
fyldte og samlede i smaa, hængende
Kvaster, Farven er smuk, kraftig rosa.
Denne Sort kan betegnes som den bed¬
ste, idet den baade som Busk, Halv-
stamme og som højstammet er af lige
god Virkning; navnlig kan den anbefa¬
les til Plantning i smaa Alléer i Haver
og mindre Anlæg paa Grund af Kronens
moderate Vækst.

Watereri er noget lysere rosa i Far¬
ven end foregaaende; ellers er Vækst
og Blomstring den samme.

Gren af Hisakura.

Shidare Sakura har stærkt hængende,
uregelmæssig, spredt Vækst og store,
stærkt fyldte, hængende, rosa Blomster.
Den anvendes som Solitærtræ, enten
podet paa Halvstamme eller paa Høj¬
stamme.

Mount Fuji med udbredt, flad Vækst
og store, smukke, enkelte, renhvide
Blomster er en af de ejendommeligste
og^ smukkeste Sorter. De store Blade har
en kraftig, friskgrøn Farve; Træet bliver
ret stort og præsenterer sig vel nok
smukkest som stammet.

Ukon har ejendommelige, svagt grøn¬
lighvide Blomster, opret Vækst og smukt
Løv.

Benifugeti, store, letfyldte, lys kar¬
minrosa Blomster; den er rigtblomstrende
med smukt mørkt, i Udspringet brunligt
Løv og opret Vækst.

Gren af Mount Fuji.
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Ojachin har store, enkelte, svagtrosa, som udsprungne hvide Blomster og kraftig,
noget spredt Vækst.

Chiskui med store, letfyldte, lys kødfarvede Blomster og opret Vækst.
Nåden svagtrosa, omtrent enkelte Blomster og opret Vækst.
Sorterne //. rosea pi., fl. alba pi. og Yoshino er uden synderlig Værdi.
Et meget værdifuldt, tidligblomstrende Kirsebær er Prunus Sargenti, det blom¬

strer før noget andet Kirsebær og har smaa, enkelte, lysrosa Blomster. Det er et lille,
fingrenet, smaabladet Træ eller vel nærmere en Busk, der dog tager sig nydeligt ud,
podet paa Halv- eller Højstamme. Dines Poulsen.

UDSTILLING AF GRAVMÆLER

Paa Mødet i Kunstnerforeningen af 18. November i December Maaned forrige Aar vedtoges det atnedsætte et Fællesudvalg med det Formaal at forbedre Landets Kirkegaardsforhold. Udvalget kom
til at bestaa af Repræsentanter for følgende Foreninger:

Akademisk Arkitektforening,
Billedhuggerforeningen,
Dansk Billedhuggersamfund,
Foreningen Anvendt Kunst,
Foreningen for Kunsthaandværk.
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse,
Kunstnerforeningen af 18. November,
Selskabet for dekorativ Kunst.

Der er i Sommerens Løb afholdt adskillige Møder, hvor blandt andet Regler for Anvendelse af
den nyanlagte Del af Vestre Kirkegaard i København har været til Behandling.

Udvalget har nu udsendt Indbydelse til en Udstilling af Tegninger til Gravmæler af beskedne Di¬
mensioner i Forbindelse med en Udstilling af færdige Monumenter.

Tegningerne maa være indleveret til Portneren i Teknologisk Institut, G. A. Hagemannsgade 2,
København B., senest den 15. December.

De vil her blive censurerede af et Udvalg, bestaaende af Arkitekt Holger Jacobsen, Billedhugger
Jens Lund, Overretssagfører J. Werner og Havearkitekt Erstad-Jørgensen, hvorefter der vil bliye
givet interesserede Stenhuggere og andre med Gravmindekunst arbejdende Haandværkere, saasom Smede,
Snedkere og Broncestøbere, Lejlighed til mellem de godkendte Tegninger at udtage dem, de mener
at kunne anvende. I Vinterens Løb vil en større eller mindre Part af disse Tegninger blive overført i
Materiale og til Foraaret udstillet paa Pladsen ved Helligaandskirken i København, medens alle de
godkendte Tegninger samtidig vil være at se i Sakristiet samme Steds.

Nærmere Program faas ved Henvendelse til Havekunst's Ekspedition, Hattensens Allé 11, Kbhvn. F.

ANLÆGSGARTNERSKOLEN

Anlægsgartnerskolen paa Teknologisk Institut, som tog sin Begyndelse sidst i Oktober, har haftganske god Tilslutning, men kan dog endnu medtage nogle faa Deltagere paa Holdet. Henvendelse
til Instituted eller til Anlægsgartner Valdemar Hansen, C. F. Richsvej 75, København F.

Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening uddeler nogle delvis Fripladser. Nærmere Med¬
delelse herom samt om Ansøgnings Indgivelse fremkommer senere.
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Great Northern Cemetery.

ÆLDRE KIRKEGÅRDE VED LONDON

En fremmed, der besøger England, vil modtage et stærkt indtryk af befolkningenstraditionsbundne kultur og særlig af den side, der vedrører boligen, det være
sig i det indre som det ydre. Selvfølgelig skæmmes det engelske landskab her og
der af grimme bygværker, og selvfølgelig findes der uhumske kvarterer i byerne,
men sammenlignet med forholdene i Skandinavien og Tyskland er de gode boliger
i en forbausende overvægt. Der er åbenbart en inderligere samhørighed mellem
mennesker og deres boliger end noget andet sted. Lad så være, at der kommer
noget vist kedeligt og ensformigt over disse titusinde småhjem, der dækker Londons
udstrakte ydre områder, passer de dog egentlig ikke godt til de ensartede „almin¬
delige mennesker", der lever i dem? Som ruand og kvinde hører sammen i hvert
hjem, hører hus og have sammen i hver bolig, som mændenes dragt er grå og ens¬
artet er husene; modsvarende kvindens særprægede, livlige påklædning, har haven
mer eller mindre farve og ynde. Hvor er de rolige engelske boligkvarterer vel¬
gørende i modsætning til fastlandets lejekaserner og urolige villakvarterer. Egentlig
siger disse „særprægede" boliger jo intet som helst om beboernes personlighed,
sålidt som en permanent anlæggelse af en maskeradedragt vilde sige noget derom.

Ligeså forbausende er det, at landskabets skønhed i så ringe grad skæmmes af
dårlig bebyggelse.

Nu skulde man egentlig deraf kunne slutte, at de engelske kirkegårde stod til¬
svarende over skandinaviske og tyske, men dette er ikke tilfældet. Sikkert nok
værner Englænderne, med hele deres inderlige følelse for.tradition og slægt og deres
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West Brompton Cemetery.

sentimentalitet, smukt om de dødes minde, men deres bykirkegårde ejer ikke den
stemning og skønhed, som man skulde vente; på landet er det bedre.

Her skal, støttet til de vedføjede illustrationer, meddeles nogle indtryk fra de
ældre kirkegårde i og om London.

Flere ting er straks iøjnefaldende ved disse. Først dette, at der sjældent er tale
om nogen virkelig plan for kirkegårdens anlæg udover en hovedvej, der forbinder
indgang med kapel; dernæst beplantningens forholdsvis ringe rolle, allé- og hæk¬
plantninger findes næsten ikke, af størst vigtighed er den oprindelige eller tilfældigt
opkomne trævækst. Gravene lægges overordentlig tæt, i de fineste kvarterer er
mindesmærkerne i den grad sammenhobede uden skillende plantninger, at indtryk¬
ket er ganske forvirrende. Noget hjælper det dog, at de anvendte materialer er

temmelig ensartede, hovedsagelig marmor og lyse sandsten. De enkelte gravsteder
er sjældent beplantede eller blomstersmykkede, der findes ikke gange mellem gra¬
vene, jorden er dækket af græs, der kun få steder holdes klippet. Der findes ingen
stor stab af kirkegårdsgartnere, ingen udstrakte planteskoler og meget lidt blomster¬
handel ved indgangene, om overhovedet noget.

Disse forhold beror vel for en del på, at medens kirkegården andre steder gerne
er i kommunernes eje og administreres som offentlige institutioner, så har Londons grev-
skabsråd så godt som intet med de fleste af byens kirkegårde at gøre, de er private,
selvejende institutioner, mere eller mindre rene forretningsforetagender, derfor ser man
ret almindeligt nyere kirkegårde reklamere kraftigt med deres skønhed og billighed.

Der er ingen tvivl om, at Odense kirkegård, Frankfurter Friedhof, de nyere an¬
læg i Køln, Hannover og Stockholm er langt smukkere, ejer rigere stemningsvirk-
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West Brompton Cemetery.

ning og højere kulturpræg, men disse Londonske kirkegårde besidder dog også
skønhed, der kan berige den besøgende og belære fagmanden.

Syd for Kensington, sydvest for det store museumskvarter, ligger West Brompton
Cemetery (Ordet „Cemetery" er af græsk oprindelse og betyder sovested). Denne
kirkegård dækker et rektangulært areal, 800—900 m langt, ca. 200 m bredt, temme¬
lig plant og med sin største udstrækning i nordvest—sydøst. Bispebjerg kirkegård
er ca. 650 x 460 m. Midt igennem anlæget går en bred hovedvej fra indgangen
mod nord ved Richmond road. Den fører ligé ind mod en stor kapelbygning, hvis
midterparti prydes af en smuk kuppel, der er dækket med råglas af en varm, rust¬
gul farvetone. I tilslutning til kapellet er der lagt to symmetriske galleribygninger
på begge sider af hovedgangen. Disse bygninger afgrænser en temmelig bred og
næsten 200 m lang plads med en udvidelse på midten, idet gallerierne her viger
tilbage i to halvkredse. Hele det udstrakte bygningsanlæg er opført i en streng
antik form, og der kunde være opnået en overordentlig smuk og storslået virkning,
men desværre er hele pladsen ødelagt ved en ligefrem utrolig sammenhobning af
store monumenter. Der er bogstavelig talt næsten ikke plads mellem soklerne, og
dog finder der stadig begravelser sted. Man kan se, hvor besværligt det er at fore-

123



West Brompton Cemetery.

tage nye begravelser uden at beskadige monumenterne, afstivninger og presenninger
må tages til hjælp i vid udstrækning. Galleriernes mure er fulde af mindetavler,
og der er indrettet kælderbegravelser under dem, hvortil smukke trapper fører ned.
Vedbend, Evonymus o. m. a. vokser i disse nedgange så vildt og frodigt, at trinene
kun ses i en ganske smal sti; det ser meget smukt ud.

Mod vest grænser kirkegården til en åben jernbanegrav, og i forbindelse med
dennes svære støttemur er der her indrettet en lang række gravkældere, katakom¬
ber betegnes de, men de er nu meget forfaldne, det er ikke helt ufarligt at færdes
på græstørvstaget. Mod øst afgrænses en høj mur mod et almindeligt boligkvarter,
terrænet nærmest denne er formet som en lav terrasse med en allé og grave mod
muren, det kan minde om vor Assistents kirkegård.

Selv om der vistnok ikke bevidst er tilstræbt nogen virkning ved beplantningen
udover nogle ved buegangene plantede pyramidepopler, så er den tilfældige og for¬
holdsvis sparsomme plantevæksts betydning dog meget stor, særlig nogle akasier
forskønner bygningerne. Det samme gælder de buske og slyngplanter, der vokser
hist og her, egentlig også det lange, af blomster fyldte græs, der vokser helt ind
til murene. Man må ofte beundre den sikkerhed, hvormed englænderne forstår at
balancere mellem overdreven sirlighed og pillenhed og forsømthedens triste forfald.

Lige op til kirkegårdens sydlige indgang, mod Fulham road, ligger en lille jødisk
begravelsesplads. Desværre må en fremmed uden støtte, der har indflydelse her, kun
se ind i den fliselagte forgård, der er betagende smuk, men den må ikke fotograferes.

Af noget lignende art er kirkegården All Souls Cemetery, der ligger paa vest¬
kanten i Kensal Green, syd for Harrow road. Den er noget større end West Bromp-
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All Souls Cemetery.

ton og dækker et uregelmæssigt areal med sin længste udstrækning i øst-vest,
smallest mod øst, bredt mod vest, hvor den grænser til den katolske St. Marys
Cemetery. Fra hovedindgangen i den smalle østre del fører en bred hovedvej i
svage knæk op mod et pompøst virkende kapel med et tempelagtigt indgangsparti
i ren dorisk stil. Kapellet er et både stort og smukt bygværk, men det er ikke
knyttet så fast til anlæget som bygningerne i West Brompton. Beplantningen lige¬
som viger tilbage, dets nærmeste omgivelser er meget dårligt udformede, kun som
point devue for hovedgangen virker det smukt i sammenhæng med kirkegården.
Foruden findes et mindre kapel mod øst og i nordvestre hjørne, i forbindelse med
muren mod Harrow road, et langt galleri med indmurede mindetavler.

Denne kirkegård rummer støvet af mange af Englands bedste og mest berømte
personligheder i den nyere tid, gravene liggeø ikke så tæt og beplantningen spiller
en noget større rolle, der findes alléer af elme og pyramidepopler. Terrænet er
noget kuperet i den vestre del, og der findes endnu ret store ubelagte arealer. Den
blev åbnet 1838 og er i offentlig eje.

Den tilstødende katolske kirkegård er ikke af særlig interesse, nævnes kan det,
at der findes et simpelt og smukt minde over Belgiere, der under verdenskrigen
døde på Londons lazaretter. To brede egeplanker ophængte mellem firkantede
egepæle og med et krucifix i baggrunden.

Kirkegården i Highgate er betydelig mindre end de to nævnte, men den er både
ejendommelig og smuk, særlig ved sin beliggenhed på et stærkt faldende terræn,
fra hvis højeste del der er en vidunderlig udsigt over London. Mod nord afgræn¬
ses terrænet af en høj støttemur for en terrasse, hvorpå St. Michaels kirke ligger,
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Highgate Cemetery.

mod øst af Waterlow park og mod syd og vest af private parker. Her er en rig¬
holdigere beplantning, og gravene er noget mere smykkede med blomster end andre
steder. To enkeltheder er særlig omtale værd. Nedenfor den nævnte terrasse står
en mægtig gammel ceder af stor skønhed. Med denne som centrum er der ind¬
rettet en dybt forsænket, kredsrund gang, hvorfra døre føre ind til underjordiske
gravkamre. To trapper fører ned til den, og desuden fører ud og ned til det lavere
terræn en lige gang. Dennes indgang flankeres af to par ægyptiske søjler og to
høje obelisker. Kønne birkes fine løvværk danner en yndefuld kontrast til den tunge
arkitektur, der helt er bygget over ægyptiske motiver. Desværre er dette smukke
og ejendommelige indgangsparti lagt således, at man ikke kan se det i blot nogen¬
lunde afstand, terrænet hæver sig umiddelbart foran det i en stejl skrænt, der til¬
med er tæt beplantet.

Ved den sydøstre indgang findes et andet ejendommeligt bygværk, et halvkreds-
formet galleri, bestående af simple piller af gule teglsten, der i forbindelse med en
støttemur bærer en hvælvet overbygning. I støttemuren fører en trappe op til det
højere liggende terræn, og det hele er ganske overvokset med selvhæftende vildvin.

Så skønne enkeltheder disse tre kirkegårde nu end rummer, så er der dog
åbenbart opnået alt for lidt i forhold til de ydede ofre. De kostbare og smukke
bygværker, der er opførte, kommer slet ikke til deres ret, fordi de ikke er sam¬

arbejdet med terrænet til nogen helhed. Man må beundre enkelte, tilfældigt frem¬
komne virkninger, men hovedsagelig er der kun tale om så og så store arealer,
dækkede med en uordentlig bunke stenhuggerarbejder og en tilfældig plantevækst.
Intet er jo fuldkomment i denne verden, og dog — hvor langt anderledes virker
ikke en kirkegård som Bispebjerg eller Vestre, alle deres mangler tiltrods. Ved en
sammenligning bliver betydningen af planmæssighed aldeles åbenbar. Udformnin¬
gen af kirkegårde er en havearkitektonisk opgave, men det bør være en selvfølge,
at der kan nås langt længere frem, at vi kun er ved udviklingens begyndelse.
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Highgate Cemetery.

I temmelig stor afstand fra Londons centrum, nord for byen i nærheden af
Southgate, ligger en stor nyere kirkegård, Great Northern Cemetery. Her har der
åbenbart været udarbejdet en plan til anlæget, og dette minder på mange måder
om tyske forbilleder. Kapellet udmærker sig ikke ved nogen skønhed, den er op¬
ført i den art moderne gothik, som er til gru overalt i Tyskland, dog er det ikke
så slemt som de værste. I ret stor afstand er lagt en ringvej, hvorfra radialveje
fører ind mod kapellet. løvrigt er hele terrænet smukt bevokset, overvejende med
stedsegrønne planter, fyr og cedere. Gravene ligger ikke så tæt som på de ældre
anlæg, og sådan set er der i det hele taget langt mere kultur over denne kirkegård,
hvilket vist også ses af billederne. Monumenterne er temmelig ensartede i stof,
form og højde, og de vender til samme side. Her må det vistnok siges, at ind¬
trykket er bedre end fra mangen dansk kirkegård med de forskelligartede mindes¬
mærker og de endnu mere forskelligartede indhegninger.

Det er sjældent at gravstederne er adskilte'indbyrdes, men her findes et smukt
eksempel, gengivet i billedet side 121. — Kraftige søjletax indrammer et jordstykke
af form som en ligesidet trekant, og i midten rejser en simpel, slank sten sig af
grønsværen.

Danske og engelske landsbykirkegårde har på en vis måde meget tilfælles. Der
er noget af det samme over selve kirkebygningerne, ælde, tradition og enfold;
heller ikke er de engelske sandstens- eller flintestensmure så forskellige fra de dan¬
ske mure eller kampestensdiger, men i England står eller ligger gravstenene i grøn¬
sværen, der er ingen gravhøje, ingen hække og blomster, måske spinder en klatre-
rose sine ranker over en gammel sarkophag, eller en vild rose drysser sine blom-
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sterblade ud over en sten, men det er ikke almindeligt. Arealet er gerne af for¬
holdsvis ringe udstrækning og sparsomt beplantet, et eller nogle få store gamle
træer giver hver enkelt karakter. East Barnet nord for London er et smukt eksempel,
kirkegården beherskes af en mægtig ceder, der næsten skjuler kirken under sine
grene. Ejendommelige er forholdene ved St. Margarets kirke i Barking, sikkert en
meget gammel kirkegård, beliggende umiddelbart ved ruinerne af Barking Abbey,
der var et af Englands ældste og største nonneklostre, grundlagt 670. Her er
næsten ikke trævækst, den virker så øde som en vestjysk kirkegård.

Et billede viser en udvidelse af kirkegården ved Wimbledon. Anlæget er så
simpelt som vel muligt, det rektangulære jordstykke er hegnet af en mur af samme
art som kirkegårdens oprindelige, arealet er planeret og tilsået med græs, kun delt
efter længdeaksen ved en gang, der fører fra indgangen til et minde for 'de mænd
fra sognet, der mistede livet i den store krig. ^ sØRENSEN
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Snåck-urna. Olof Hult.

NÅFVEQVARNS BRUK

Idet sydøstre hjørne af Sødermannland ved Bråviken ligger Nåfveqvarns bruk. I1623 anlagdes den vandmølle ved afløbet fra Nåfsjon, der har ligget der siden
og altså iår kan fejre sit 300 års jubilæum.

Den ligger i en egn rig på malm og kobber, zink, kobolt, bly og jern, hvilket i
forbindelse med let adgang til brænde fra de store nåletræsskove deromkring og den
gode adgang til havet forklarer, at virksomheden gennem alle skiftende tider har
været opretholdt og endnu er i fuld blomstring.

Meget interessant er det at læse den historiske fremstilling, Gustaf Jacobsen har
skrevet i anledning af mærkeåret iår, her skal dog kun lige berøres, at kanonstøberi
i tidligere tid spillede den største rolle for bruget, Nåfveqvarns kanoner og ammuni¬
tion var kendt over hele Europa, men for et halvt århundrede siden udvidedes virk¬
somheden til forarbejdning af komfurer, kogekedler, kaminer, tærskeværker, plove o. a. 1.,
og efter at den nuværende leder, disponent Dybso, trådte til i år 1911, har Nåfveqvarn
yderligere specialiseret sig og er blandt andet kommet ind på et lykkeligt samarbejde
med forskellige kunstnere, et samarbejde der har gjort det muligt at fremstille meget
værdifulde kunstgenstande i støbejern, såsom fontæner, urner og vaser, genstande
der fortjener alle kunstinteresseredes levende sympati.

Havekunst bragte allerede i Juliheftet 1920 en instruktiv artikel af Eskild Sun-
dahl, illustreret med gengivelser af en af de smukkeste vaser, et par havebænke
og et relief med St. Jørgen og dragen, men siden da er der sket så store fremskridt,
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Vatten-lek. Hult og Bolin.

bejder, der hæver sig højt over nutidens
produkt: gamle lygter, balkongitre, grav¬
gelændere og andet lignende, der er frem¬
stillet for henved 100 år siden, og som
bærer præg af virkelig forståelse af dette
materiales særlige krav og ydeevne.

Det er ligeledes tidligere her i bla¬
det blevet berørt, at der savnes virkelig
smukke havevaser, solure og anden let
tilgængelig og prisbillig haveudsmyk-
ning; på støbejernets område har Nåfve-
q.varns bruk gjort sit til at afhjælpe
dette savn.

En vase, som billedhugger Eric Gra¬
tes store „Bergslags-urna" vil være en

herlig pryd på sin rette plads i en større
have, men også billedhugger I. Johns-
sons „Venus-urna", „Faun-urna" eller
„Diana-urna" vil være af fortrinlig virk¬
ning på en terrassemur eller en sten¬
sokkel, tilplantet på passende måde. Ar¬
kitekt Peter -Clasons „Bevattningskar"

at det ikke vil undre nogen, når vort
blad igen beskæftiger sig med dette emne,
der er af så stor betydning for haver og
havekunst.

Støbejern har i mange år haft et dår¬
ligt ry på sig, har været betragtet som

noget yderst tarveligt, og det skal meget
gærne indrømmes, at ikke ret mange
materialer har været så misbrugt som

netop støbejern, der så villigt lod sig
forme i de mest meningsløse kruseduller
og zirater; man behøver blot at tænke
på de kakkelovne, i hvis varme vi har
tilbragt vor barndoms vinterdage, det var
såvist ingen kunstværker, og hovedmas¬
sen, af hvad der præsteres den dag idag,
rangerer heller ikke synderlig højt, selv
om smagen også på dette punkt er i
glædelig fremgang.

Mange vil dog have bemærket, at man
af og til støder på gamle støbejerns ar-

Fontån K. K. Peder Clason.
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med skibet for fulde sejl og den mor¬
somme fisk, der hellere end gærne vil
sende sin læskende vandstråle i mun¬

den på drenge og piger, blot de drejer
på hanen, vil det være en fornøjelse at
stille op på en legeplads, og den mær¬

kelige „Vattenlek", der er fremgået af et
samarbejde mellem arkitekterne Hult og
Bolin, vilde mange steder kunne få en
mere flatterende opstilling end den, bil¬
ledet viser, foran kunstindustriafdelingen
på Goteborgudstillingen.

Den til Stockholm nye Stadshus
af kunstneren Henrik Krogh tegnede
„Stadshus-urna", med de tre kroner i
solstrålebundter og de dristigt slyngede
hanke, smykket med modne aks, vil
kunne byde en gulstribet agave en
værdig plads, hvor den er sikker på
ikke at blæse ned, idet vasen vejer

Rabattomfattning s. s. F. Erik Luno.

Der er fremstillet forskellige rabat¬
indfatninger, der dog vist er for „fine",
jeg er lige ved at tro, at de gammel¬
kendte, der imiterer bøjede grene, bedre
kan tåles, når man ikke helt kan undgå
rabatindfatninger, hvad jo nok er det
allerbedste.

Havelåger i enkle former, der kunde
blive almindelig anvendt, skulde man
derimod synes måtte kunne have en
fremtid for sig ligesom havebænke, der
praktisk talt er uforgængelige, udført af
godt støbejern.

Nåfveqvarns bruk har på udmærket
vis indvarslet en genfødelse af støbe¬
jerns-kunsten særlig med haverne for
øje; det skal blive interessant at følge
den videre udvikling og at se, om ikke
andre vil være med i legen.

E. Erstad-Jørgensen.

Diana-urna. Ivar Johnsson. =====

700 kg.
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Sammenplantning af forskellige Husløgarter i Kunstmaler Heilmanns Have.

HUSLØG

Af Sempervivumslægtens talrige Arter er vor almindelige Husløg, ogsaa kaldet Tag-l husløg, Sempervivum tectorium, vel nok den bedst kendte. Dens Popularitet
skriver sig fra ældre Tider, da Overtro knyttede særlige Egenskaber til denne, som til
adskillige andre Planter. Husløg paa Straataget skærmede, mente man, Huset mod Ilds-
vaade og andre Ulykker, og i Tillid hertil var det, at Husløg vandt Udbredelse og fik
Borgerret indenfor den danske Flora; oprindelig vildtvoksende i Danmark er den næppe.

Husløg er, selv om ovennævnte Egenskaber maa lades ude af Betragtning, slet
ingen ilde Plante at dyrke. Den er meget taknemlig og trives vel, hvor man saa vil
plante den. Den kan anvendes paa flad Jord som Kantplante, mellem Sten i et Sten¬
gærde, paa Straatage og Græstørvstage, ja, selv i Tegltagenes Fuger kan den trives og
blomstre i Aarevis. Smuk er Planten ogsaa med sine saftiggrønne Rosetter af tætstillede
tykke Blade, der ender i en lille Braad. Naar Rosetten har naaet en vis Størrelse og
Alder indtræder Blomstringen i Juli August, og dermed afsluttes Rosettens Vækst og
denne gaar til Grunde. Blomsterne er røde og sidder samlede i en kvastlignende
Blomsterstand mod Blomsterskaftets Top, der kan opnaa en Højde af 40 cm.

Planten er overordentlig frodig og danner fra Rosettens Basis en Mængde Ud¬
løbere, der ender med hver sin lille Roset, som gennem den traadformede Udløber
opretholder Forbindelsen med Moderplanten indtil Roddannelsen har fundet Sted og
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den unge Plante kan klare sig selv. Formeringen af Planten er ved disse Side¬
rosetter yderst simpel og ligetil, den bestaar blot i at fradele de unge Rosetter og
henplante dem hvor de ønskes. Bortamputering af de mange Unger, efterhaanden
som disse fremkommer, vil have til Følge at Moderrosetten naar en Størrelse og
Udvikling, der taler sit tydelige Sprog om, hvad det koster med de mange Børn.

Den voldsomme vegetative Formering er forøvrigt typisk for saa godt som alle
Sempervivumarter, den samme myldrende Mængde af Smaarosetter der, som Kyllin¬
ger om Hønen, flokker sig om Ophavet, Moderrosetten, støder man stadig paa, om
end hos forskellige af Formerne under en noget varietet Form. Der dannes saaledes
hurtigt af de enkelte Rosetter smaa hyggelige Samfund, og anbringer man ved Sten¬
højens Tilplantning forskellige Husløgarter og andre beslægtede Planter sammen, og
vel at mærke har Sans for den Slags Arrangementer, kan man i sin Stenhave danne
smukke Partier af en ganske særegen Karakter. Dette vises tydeligt ved Billedet,
som ledsager denne Artikel. Det stammer fra Kunstmaler Gerhard Heilmanns Villa¬
have paa Fuglebakken (omtalt i Havekunst's Augusthefte), hvor Kunstneren selv har
arrangeret Sammenplantningen. I Billedets nederste Hjørne til venstre ses den rigt-
blomstrende Sempervivum Brownii i fuldeste Flor. Rosetternes Blade er grønne
med rødlige Bladrande, Blomsterfarven er gulligrød. Til højre i Husløgkolonien har
den meget yndede lilleputagtige Sempervivum arachnoideum tomentosum faaet Plads.
Ejendommeligt for denne er, foruden dens Lidenhed, ogsaa det spindelvævsagtige
Overtræk, der, ganske som Edderkoppens Væv, kan forbinde Rosettens Bladspidser
med fine, hvidgraa Traade. Blomsterfarven er rød, men Blomstringen ikke saa rig
som hos flere af dens Slægtninge. Foruden disse Arter vokser i samme Parti baade
Sempervivum triste, S. robustum og 6". fimbriatum.

Den første af disse er den stateligste af dem alle. Rosetterne, der bliver meget
store — indtil 12 cm i Tværmaal — er af Farve brunligrød og ligesom overtrukket med
en violet voksagtig Dug. Blomsterstanden er kraftig og stift opret, med mørk brunrøde
Blomster. Sempervivum robustum ligner nærmest almindelig Husløg, har som denne
en grøn, men fladere og mere udbredt Roset og røde Blomster paa et Skaft af om¬
trent 50 cm Højde. Rosetten hos denne Form opnaar dog en Størrelse, der langt
overgaar hvad andre af dens Slægtninge kan drive det til. Sempervivum fimbriatum
har mindre, ca. 2 7a cm brede Rosetter af saftiggrøn Farve. Blomsterne er røde og
bæres paa 10 til 15 cm høje Blomsterstængler. Den er overordentlig frodig og dan¬
ner hurtigt større eller mindre Puder af lutter smaa, tæt sammenpakkede Rosetter.

I den lille Bevoksning har endnu et Par smukke og anbefalelsesværdige Ting
fundet Vokseplads. De fortjener begge at nævnes. Øverst i Bestanden ses saaledes
en Samling Blomster af den udmærkede Sedum anacampseros, med deres dejlige,
ligesom taageslørede, rosalilla Farve. Planten slutter sig smukt og virkningsfuldt til
den lille muntre Husløgkoloni. De store Rosetter, som ses midt i Billedet, tilhører
en Encheveria retusa, som tilbringer Sommeren blandt sine mere haardføre Slægt¬
ninge. Naar Vinteren nærmer sig, trækker den sig atter styrket og solbrændt tilbage
til de Værelser, hvor den hører hjemme, og hvor den, som god Stueplante, frem¬
kommer med smukke gulrøde Blomster Vinteren igennem. A. Ulleriks.
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H. 39 cm. B. 50 cm.

HAVESKULPTUR

I sit Novemberhefte bragte Havekunst billeder af gode vaser og andre kunst¬genstande til udsmykning af haver; det var svensk arbejde, og materialet var
støbejern. I dette hefte har vi lejlighed til at bringe flere billeder af lignende gen¬
stande også til vore havers berigelse, denne gang fra Danmark, og i et andet mate¬
riale, nemlig kunststen.

Det er den bekendte billedhugger Lamberg-Petersen, der her har gjort en ind¬
sats for at afhjælpe den fattigdom, der indtil for ganske nylig har været på have¬
skulpturens område.

Materialet er kunststen, en komposition af knust sandsten, kalksten eller granit
og cement, der støbes i form for senere at blive behandlet med syre eller ophugning.

1 retning af holdbarhed står kunststenen sikkert på højde med de fleste ægte
stenarter, og kun de færreste vil kunne skelne det ægte materiale fra kunstproduktet,
i alle tilfælde så længe begge dele er nyt og tørt, men selv i våd tilstand og efter
nogen tids henståen i fri luft hævder kunststenen sig meget smukt.

Det er egentlig kun en følelsessag, når mange alligevel foretrækker den naturlige
stenart, på samme måde som en håndtegning foretrækkes for en fotografisk gengivelse,
selv om denne er gjort så godt, at selv en kender vanskelig undgår en forveksling.
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H. 132 cm. B. 85 cm.

i at kimse deraf, men tværtimod god
grund til at glæde sig over de mulig¬
heder, der derved åbnes selv for den
mindre velhavende haveejer til at skaffe
sig de vaser og andet, der ofte er af
så stor betydning for færdiggørelse af
hans have.

Faren ved kunststenen er vel nok

den, at selv den mest komplicerede ud¬
formning lader sig udføre omtrent lige
så let, som den ganske simple form;
hvem lader sig så ikke friste til at skaffe
sig „noget med noget på", som det
hedder. Det er en fare for vore haver,
der som oftest er af et vist beskedent

udseende, som ikke vil vinde ved at
blive smykket med vaser og bænke, der
hører hjemme i italienske haver fra den
rigeste højrenæssance eller er kopier af
overdekorerede marmorværker fra den

Det bedste er det godes fjende, hed¬
der et gammelt ord, men da vi ikke alle
har råd til at pryde vore vægge med ma¬
lerier af de bedste kunstnere, er det hel¬
digt, at der findes gengivelsesmåder, der
kan gøre god fyldest og skaffe en er¬

statning for det allerbedste. På samme
måde med havernes udsmykning. Det
er godt nok, at der findes billedhuggere,
der kan lave smuk haveskulptur —- ret
mange er der iøvrigt ikke — men for de
allerfleste haver bliver deres værker for

kostbare, og hellere en udmærket kopi
i kunststen af et godt stykke skulptur
end et dårligt kunstværk, selv om det er
et unikum, udført i ægte materiale.

Når man ad kunstig vej kan frem¬
stille en sten, der står sit forbillede så
nær, som den af Lamberg-Petersen frem¬
stillede „Ergolith", er der ingen mening

H. 120 cm. B. 40 cm.
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græske eller romerske oldtid. Sådanne
sager, hvor tillokkende de end kan være,
fordrer ganske andre omgivelser, end
man i almindelighed kan skaffe, og vil
navnlig stikke slemt af mod en moderne
villabygnings ydre.

Den, der i sin bevidsthed forstår at
fastholde sin haves karakter uden at

lade sig lokke på glatis af de forholds¬
vis billige pragtstykker, vil imidlertid
mellem de mange gode modeller, hr.
Lamberg-Petersen allerede råder over,
let finde den ting, der virkelig vil passe.

Når man sammenligner de „kunst¬
genstande", der under navn af have¬
skulptur sælges i London og opstilles
rundt om i engelske haver, der dog
ellers ikke står tilbage for, hvad vi ken¬

H. 51 cm. B. 57 cm.

H. 68 cm. B. 58 cm.

der, er hr. Lamberg-Petersens udvalg
præget af en smag, der står højt hævet,
og man må håbe, at denne standard
ikke må bJive forringet, efterhånden
som haveskulptur bliver en nødvendig-
hedsartikel i alle haver.

Noget af det mest tiltalende ved
Nafveqvarns havevaser og bænke er
deres umiskendelige støbejernskarakter.
Det er ikke ting, der lige så godt kunde
være gjort af sten eller ler eller noget
andet materiale.

Noget tilsvarende gælder de bedste
af de Lamberg-Petersenske modeller,
der er kopier efter gamle stenvaser og
stenbænke, eller originale modeller, men
andre stykker bærer et andet præg i
modstrid med Ercolithens stenkarakter,
således den på nærværende side gen¬
givne vase med en vinranke, der uden
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H. 28 cm. B. 36 cm. H. 27 cm. B. 32 cm.

H. 59 cm. B. 73

H. 45 cm. B. 49 H. 39 cm. B. 49 cm.
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H. 46 cm. B. 145 cm.

139

tvivl er kopi efter en terracottavase, en
smuk terracottavase ganske vist, men i
en form, der har meget mere af lerets
end af stenens karakter.

I flere af de andre stykkers form er
der mere marmor- end sandstens- eller

granitkarakter, og ved andre kommer jpWf
man uvilkårlig til at tænke på terracotta. Æ
Desværre er det måske nok dem, der
få størst afsætning, men da det også vil
være dem, man først bliver ked af, gør
man vel i at se sig for og vælge de
stykker, hvor denne modstrid mellem
materialets karakter og genstandens form HH
ikke er tilstede.

Det næste skridt vil forhåbentlig nu
blive, at hr. Lamberg-Petersen lader ud-
føre flere originale modeller til gen-
stande, der er brug for i haverne — en

fuglebrønd findes f. eks. slet ikke i hans
katalog — det vilde jo hæve kunststenen op i et højere plan, når man kunde er¬
hverve sig ting, der var skabt til sten eller kunststen og af vor egen tids billed¬
huggere. E. Erstad-Jørgensen.



H. 29 cm. L. 87 cm.

NORSK GARTNERFORENINGS ÅRBOK FOR 1923

Som den tredie i rækken har Norsk Qartnerforening nu også udgivet en årbog over det norske gartnerii lighed med den danske, der allerede er kommen 4 gange, og den svenske, der kom nu i sommer.
Den norske bog er mindre end de to andre, men ligner dem i øvrigt i Indhold.

Årbogen er redigeret af Norsk Gartnerforenings formand, havebrugslærer i Kongsvinger Oddvar
Lund, og foreningens sekretær, kasserer, redaktør og forretningsfører H. Kobro.

1 årbogen omtales det forrige år stiftede Norske havebrugsråd, der består af 9 Medlemmer, 3 valgt
af hver af landets tre største havebrugsorganisationer: Norsk Gartnerforening, Havebrugsfunktionærernes
Forening og selskabet Havedyrkningens Venner. Sammenslutningens formaal er at varetage gartneriets
og havebrugets fællesinteresser. Mon ikke et sådant havebrugsråd vilde være af værdi hos os, hvor
Aim. Dansk Gartnerforening og De Samvirkende Danske Haveselskaber har stærke tilbøjeligheder til at
trække hver til sin side?

På det område, der særlig har betydning for dette blad, nævner årbogen ikke meget ud over den
kendsgærning, at der ved havebrugsafdelingen ved Norges landbrugshøjskole, ved siden af to profes¬
sorer, er ansat docent Olav L. Moen med havekunst som undervisningsfag.

H. 23 cm. B. 34 cm.
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Sagfører

Gregers
GL Torv 8 • København B

Telef.: Byen 5200, Central 3550. Central 11589

Sagfører for Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening.

HAVE-KUNST
udgives for Norden af

DANSK ANLÆGSGARTNER.- OG HAVEARKITEKTFORENING

Tidsskriftet udgaar en Gang hver Maaned med 12 Sider Tekst og Billeder og koster overalt i Danmark, Sverige og Norge 7 Kr.
Halvaaret -(- Porto. Abonnement tegnes gennem Ekspeditionen: Hattensens Allé 11, København F., Telef. Gothåb 815.

Redaktion: Havearkitekt E. E R S TA D-J ØRG EN S E N, Hattensens Allé 11, København F. Telefon: Gothåb 815.
Redaktionsudvalg: Havearkitekt BRUUS-JøRGENSEN, Anlægsgartner P.KONDRUP,

Anlægsgartner VALDEMAR HANSEN og Anlægsgartner N. NØRGAARD.
Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening er en Landsforening, der optager Anlægsgartnere og Havearkitekter fra hele Landet
og varetager Standens Interesser. Medlemmerne har Ret til at danne Kredse indenfor Foreningen med særlig Indflydelse paa lokale Spørgsmaal.

. Formand: Anlægsgartner VALDEMAR HANSEN, Lindevangen 10, København F.
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FRUGTTRÆER* R05 E R' FRUGTBUSKE
Sirbuske - Sirtræer - Allétræer aim.

garanteret fejlfri Vare.
tiitrukken paa aaben Mark uden Læ

Nielsen ca Lydiche's
bogtrykkeri

VESTRK BOULEVARD 18 • KØBENHAVN

052 TKLRFONKR 053

ALLE TRYKSAGER UDFØRES

BEDST • HURTIGST

CARL SCHELLER8
STENHUGGERI OG
MARMORINDUSTRI

NORDRE FASANVEJ 228 TELEFON: CENTRAL 30 72

Leverer alle mere eller mindre
forarbejdede Sandstensmaterialer
til Haveanlæg og Vinterhaver.

Særlig fremhæves
Skaarne Sandstensfliser 5 å 6 cm tykke i forskellig Stør¬
relse. • Raat udkløvet Sandsten til Terrassemure og lign.

VASER, SKULPTURER, BASSINAFDÆKNINGER,
KANTSTEN o. 1. udføres i forskellige Stenarter.

Gartnernts Redskabsforskning
VED E. LUND & CHR. HANSEN

TELEFON 8405 • NØRREVOLDGADE 54 • KØBENHAVN K
(ligefor Teknisk Skole)

Specialforretning i Gartner-, fiape 09 CandbrugsredsKaber
Stort Udvalg af Græsslaamaskiner, alle Sorter Vandings-
artikler, Sprøjter, Vandkander, Slanger i Hamp, Hør og
Gummi med Straalerør og Samlingsstykker, Vandvogne,
Turbiner etc. Blomsterstokke i Træ og Tonkin, Stikpinde
og Hængemærker, alle Beskæringsredskaber, Bast og Op-
bindingsgarn, Glas, Kit og Stifter, Tromler, Harver, Plove,
Maskiner. Hjulbøre m. m.

c . r+ . VARMEBEDSVINDU ERSpecialitet:
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PHAN SEN* BETON åTØBERIER.
NORDRE fiflå/INVEj25.TLENR.1M22.
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