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Den nye Blomsterhave med Væksthusene. Evald Jensen fot.

NYANLÆG I DEN K G L. VETERINÆR-
OG LANDBOHØJSKOLES HAVER

anken om at knytte Landbrugs- Skovbrugs- og Havebrugsundervisningen
* sammen med Veterinærskolen, skyldes nærmest Henrik Carl Bendz, der an¬

sattes som Lærer ved daværende Veterinærskole paa Kristianshavn 1837. Planen
kunde imidlertid først realiseres, da den nuværende Højskole blev bygget og
aabnet 25. August 1858. 5 Aar senere rykkede Havebruget ind.

Oprindeligt omfattede Havebrugsstudiet kun, hvad man dengang forstod ved
„økonomisk Havebrug". Et senere, for Havebruget saa betydeligt Fag som „Dyrk¬
ning af Prydplanter og Anlægsgartneri" bletf først indført ved forrige Udvidelse,
der fandt Sted 1897. Ved sidste Udvidelse af Havebrugsundervisningen 1921
blev der ansat en Lektor i „Anlægsgartneri".

Ved de senere Aars store Udvidelser med Forøgelse af Fag ved de til Jord¬
bruget knyttede Videnskaber har Tilegnelsen af mere Jord været stærkt paa¬
krævet. Ved Statens Erhvervelse af Københavns Amts Sygehjem paa Roligheds¬
vej blev disse Krav nogenlunde opfyldte, idet Højskolens Areal forøgedes med
3,25 ha.

For at kunne fremskaffe det til Undervisningsbrug nødvendige Materiale, og
fordi Nybygning havde fortrængt andre af Havens Arealer, var det nødvendigt at
foretage Omlægning og Nyanlæg. Det overdroges Højskolens Gartner at projek¬
tere og lede disse Arbejder.
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Blomsterhaven set fra Havens Bygning. c. Th. s. fot.

Fra det botaniske System. Eva|d Jensen fot.



C. Th S. fot.
Den tidl. Sygehjemshave med Døvstummekirken og Præsteboligen i Baggrunden.

Paa en Del af den gamle Haves Terræn, hvor de gamle Væksthuse og Mate-
rialbygninger laa, er der nu opført en tofløjet Bygning for Veterinærvidenskab.

I den nordlige Del af den tidligere Køkkenhave er der opført et Væksthus¬
kompleks, bestaaende af et højere Hus til tropiske Vækster i Midten, med For-
bindelseshuse ud fra hver Gavl, hvortil der paa begge Sider af et syd for Trope¬
huset værende Vandbassin forbinder sig fire paralleltløbende Væksthuse, to paa
hver Side. Forbindelseshusene gør, at man under Glas kan færdes overalt i
Komplekset, tillige tjener de som Arbejdsrum ved Omplantning o. 1., endvidere
til Fordeling af Varme- og Vandledninger, og endelig til Anbringelse af Klatre-
og Slyng-Vækster i frit udplantet Tilstand.

Da Havens tidligere Materialbygninger, som allerede omtalt, maatte nedrives,
var det nødvendigt at opføre andre formaalstjenlige Lokaliteter; for at faa dem
samlede paa det mest bekvemme Sted, blev de anbragte som Halvtagshuse op
imod Forbindelseshusenes Bagvægge og sammenbyggede med disse; de inde¬
holder, foruden Kedel- og Brændselsrum, tillige Rum for Jordarter, Potter og
Stokke, Løg og Knoldvækster, et for større Redskaber, et for Haandredskaber,
Toilette, samt et Opholdsværelse for Havevagten.

Det har en Del Aar været saaledes, at Havens Gartner og øvrige Personale
har maattet bo i Byen. Dette for en Have som den nuværende saa uheldige For¬
hold er nu blevet rettet ved, at man har ladet opføre en Bygning, hvori der er
indrettet Kontor, to Arbejdsværelser, et Værksted, Folkestue, Værelser for to faste
Medhjælpere og Gartner-Eleverne, samt Bolig for Havens Gartner.

Det imellem ovennævnte Nybygninger beliggende Areal er blevet anlagt som
Blomsterhave til Studiebrug for Højskolens Elever og besøgende, der har fri Adgang.
Anlæget er, som det ses paa første Billede, anlagt med Rabatter, der for Over-
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Parti ved Dammen i det tidligere Sygehjems Have. c.Th.s.fot

skuelighedens Skyld er givet en passende Bredde efter de forskellige Øjemed,
hvortil de skal tjene, og adskilte med to Hovedgange, een, der fører fra Veterinær¬
bygningen hen til Bassinet midt for Drivhusene, og de øvrige smallere Gange.

Bassinet er omgivet af en Rabat med fugtighedselskende Planter, og be¬
plantet med Aakander. Som Erstatning for den gamle Køkkenhave har Haven
faaet en Del af Undervisningsmarken, hvis Beliggenhed er tæt op til Haven. 1 det
forhenværende Sygehjems Have, er der anlagt et nyt Kvarter for botanisk Studium,
det saakaldte „bot. System", der indeholder 640 Plantepladser. Systemet i den
gamle Have, der endnu i Overgangsaarene er blevet bevaret, indeholder ca. 200
Pladser færre, ligesom hver Plads er betydelig mindre.

Det nye System er anbragt i Havens vestlige Del, umiddelbart bag „Rolig¬
heds" Avlsbygninger; det omfatter et rektangulært Kvarter, omgivet af en Avn-
bøgehæk, og er ved Gange, 1,25 m brede, cfelt i 10 Hovedkvarterer, der atter ved
Gange, 0,80 m brede, deles i 8 med Jernbetonkanter indfattede Bede, der
hvert giver 8 Plantepladser.

Betonindfatningerne, der i Profil er et Parallelogram med 8 X 20 cm Sider
og ulige Vinkler, er armerede og hæver sig 10 cm over Gangene; de har Held-
ningen ind imod Bedene. Gangene er makadamiserede med Slagger i 15 cm Dybde.
Slaggerne ligger ind under Indfatningerne, for at disse ikke skal fryse op om Vinteren.

Den midterste Del af Haven er forbeholdt Lærerne ved de til Jordbruget hø¬
rende Fag, der hver har sit Stykke at foretage Forsøg eller Undersøgelser paa.

Den nordlige Del er anlagt som Have med svagt kuperet Terræn og naturligt
bugtende Gange med en Stenhøj, en Dam, og en Mose med 120 Plantepladser,
for Mose-, Sump- og Vandplanter.
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Dammen med Mose og Bro i Baggr., forh. Sygehjems Have. c.Th.s.fot.

Mosen er delt med 20 X 20 cm paa Stedet støbte Betonadskillelser, der tjener
som Gange eller Stier for de Studerende, men samtidig til at lede Vand, der ud¬
strømmer fra et Vandrør foroven i Mosen, naar denne skal overrisles.

Der er i Haven bevaret nogle af den gamle Haves Træer, navnlig dem, der
staar hist og her i Terrænet. Særligt paa Steder, hvor den fremtidige Vegetation,
særlig Skovbundsplanter, kan nyde godt af deres Skygge.

Den her omtalte Del af Haven er til Dels og vil blive tilplantet med lutter danske
Planter, Træer og Buske. Denne Del vil saaledes med Rette kunne kaldes en

„dansk Have". Saavel Beton- som alt Anlægsarbejdet paa Sygehjemmets Terræn
er paa udmærket og samvittighedsfuld Maade udført af Hr. Anlægsgartner Hans
Jensen, „Ellebakke" Hellerup.

Til Sygehjemmets Omraade hører den i Tiden omkring 1756—60 opførte Villa
„Rolighed", eller som der endnu i Havetrappegelænderet staar: „Roelighed".

Rolighed var i sin Tid en Lystgaard paa ca. 50 Td. Land. Villaen var den
Gang Gaardens Hovedbygning; den er nærmest bygget i Barokstil og hører til
en af Københavns smukkeste gamle Bygninger. Efter at være draget frem af den
Tornerosetilværelse, som den i mange Aar har slumret i, omgivet af et „Vildnis"
af en Have, der hverken lod den smukke Bygning eller de ærværdige gamle
Linde, der forøvrig var halvt skjulte af Rodskud og døde Grene, komme til sin Ret.

Villaen, der er fredet, har nu under Ledelse af Hr. Arkitekt Chr. Bork gennem-
gaaet en haardt tiltrængt, gennemgribende Restauration og tjener nu som Bolig
for Højskolens Direktør.

1 dette smukke Minde om Datidens Sans for de rene Liniers Skønhed i Byg¬
ningskunsten har der boet mange ansete Mænd og Familier; i denne Forbindelse
kan nævnes Mænd som den berømte Arkitekt Konferensraad Christian Frederik
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Stenhøjene i det tidligere Sygehjems Have. c.Th.s. fot.

Hansen, det gamle Kristiansborgs samt Raad- og Domhuset Arkitekt, som døde
her paa „Rolighed" 1845. Digteren Jens Christian Hostrup tilbragte her indholds¬
rige Ungdomsaar; og endvidere boede den bekendte Dorph-Petersenske Familie her.

Haven er anlagt i Stil med Bygningen, regelmæssig med geometriske Linier.
Den har flere mindre og større Siddepladser paa Steder, hvor to Gange støder
sammen eller danner Vinkler med hinanden; disse Siddepladser er udvendigt om¬
givet med Skærme af Taks. Bedenes Conturer dannes af Dværgbuksbom, der
her og der paa passende Steder afbrydes af en Buksbomkugle eller Søjletaks.

Fire gamle Linde i et Hjørne af Haven tager sig udmærket ud, de staar i en

nøjagtig Firkant paa en gruset Plads af samme Form, omgivet af en Rabat ind¬
fattet med Vinca minor. I Rabatten er udplantet forskellige Narcissusarter, og
over dem i Midten en Række Funkia Sieboldiana. Under en anden Lind i Bag¬
grunden af Haven op imod et Plankeværk, 'ved hvilket der er plantet gammeldags
Roser, er der lavet en omtrent halvcirkelformet Plads, der til begge Sider af¬
grænses med Vedbendrabatter. Der findes kun jtre smaa Rabatter, foruden en
Stauderabat, ved Grænsen mod Øst, til Udplantningsplanter. Alle øvrige Bede er
beplantede med Roser, der er holdte i symmetriske Farver. Mod Vest afgrænses
Haven af en prægtig Allé af høje Linde. Et Busket af Prydbuske findes umiddel¬
bart op til Alleen og et ud mod Rolighedsvej.

Der er næppe Tvivl om, at den danske Landbohøjskole, naar aileNyarbejderne bliver
færdige, vil komme til at staa som en af de allerførste i Verden. Et Vidnesbyrd om
dens allerede erhvervede Anseelse er de mange Besøg af Fremmede fra alle civili¬
serede Lande, som saavel Højskolen som dens Have er blevet beæret med i de sidste Aar.

Landbohøjskolens Have, 14. Septbr. 1923. CHR. EVALD JENSEN.
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Fra Roligheds Have. Hjørne med 4 gamle Linde. Evald Jensen fot.

EN HAVEKOLONI

Undersøges et Københavnskort for at finde pladser til større permanente ko¬lonihaveparker, så vil det ses, at i rimelig nærhed af den tungt bebyggede
bykærne er der ikke store muligheder for at indrette sådanne anlæg af en stør¬
relse, der blot i nogenlunde rimeligt mål kan imødekomme havetrangen hos etage¬
lejlighedernes beboere. De større, frie arealer er Flyvepladsen, Amager Fælled,
Valby Fælled, Lersøen og Vognmandsmarken. Men selv disse er så langt fjer¬
nede fra byens centrum, at det for hovedparten af de eventuelle havebrugere med
stor familie ikke bliver så ligetil at komme ud i kolonihaven så ofte, som de gerne
skulde og gerne vil det.

Af den grund bør det selvfølgelig ikke opgives at anlægge permanente koloni¬
haveparker så nær byen som muligt; men efterhånden som de arealer, der anven¬
des til midlertidige kolonihaver, må overgå til andet brug, vil trangen til flere
haver vistnok vokse så stærkt, at permanente anlæg i den fornødne udstrækning
slet ikke kan få plads på byens område. Den tanke må da melde sig at lægge
havekolonier ude i byens fjernere omegn.

Det er nu således, at mangfoldige mennesker, der har deres hjem i etage¬
bygningernes lejligheder, flytter ud i deres have en større eller mindre del af som¬

meren. De fører der et friskt, fornøjeligt og fremfor alt sundt liv i sommerens
bedste tid, ja mange tager en stor del af forår og efterår med, og de er fuldt ud
tilfredse med de mer eller mindre kummerlige lysthuses trange forhold. Det er
deres stærke higen efter haveboligen, de realiserer på bedste måde; desværre er
det vel umuligt, at den kan blive til virkelighed for alJe, og en stor part er nok
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også bedst tilfredse i etagehusets selskabeligere forhold om vinteren. Særlig par¬
cel foreningens haveejere bor i vid udstrækning i lysthuse om sommeren.

De hosstående skitser illustrerer et forslag til en permanent havekoloni, der
er beliggende i ret stor afstand fra byen, således at grundprisen er lav. Den er
beregnet til sommerophold, og der er gennemført en fast plan både for bebyggelse
og den væsentlige beplantning, således at betingelserne for jordens udnyttelse
ikke forringes på unyttig vis.

Her er tænkt på et terræn tre mil nord for København ved en lille station
med god og bekvem forbindelse med byen. Fra en øst-vestgående landevej fal¬
der terrænet jævnt ned mod en stor sø, den søen nærmeste del i et stærkere
skovklædt fald. Her er smukt, sundt og landligt, jorden er god og bekvem at
arbejde med, her vil være de vidunderligste betingelser for børnenes friluftsliv.

Et sådant sted burde det smukke landskab ikke forvandles til en oplagsplads
for tomt returgods ved disse uharmoniske og uroligt henkastede lysthuse. Det
kunde undgås ved som her vist at opføre lysthusene i sammenhængende række
og forbyde anden bebyggelse. Parcellernes bredde er tolv meter for eksempel,
husrækken danner det ene tværgående nord-syd skel, der bliver et seks meter
langt hus til den vestlige have og lige så meget til den østlige. Husene bør op¬
føres så billigt som muligt, men ordentligt og solidt af gode materialer, så de
bliver af virkelig værdi og kan bære en længere amortisation af byggesummen.
Her er antydet bygninger af træ med græstørvstage, opførte på betonpiller og
adskilte med uantændelige mure af halvstens murværk eller beton.
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Haverne adskilles med ensartede hække, og der tillades kun plantning af to
frugttræer på vildstamme i hver have, samlede som alleer ved vejene.

Når et sådant anlæg gennemførtes med den strengeste økonomi, vilde haverne
sikkert blive meget efterspurgte og byde brugerne store fordele, hvad enten de
nu skulde udlejes til disse, ejes i fælleskab eller enkeltvis. Kolonien burde være
så stor, at den kunde bære opførelse af en bolig til en gartner, der kunde have
opsyn med hække og træer, som kunde vejlede brugerne og drive handel med
frø og planter.

Selvfølgelig er det en ulempe, at familierne må leve hinanden så tæt ind på
livet, men det undgås nu engang ikke. Det^er sikkert mere ugenert, når husene
således samles, end når de ligger frit, og hvad lydforplantningen angår, bliver
dette ikke værre, når opholdsværelserne er adskilte som vist.

Med de nuværende prisforhold skulde en have kunne erhverves for en årlig
afgift af omkring hundrede kroner, og selv om også manden må anvende andre
hundrede kroner for at komme hen og hjem med toget i en fire-fem måneder,
vil det jo alligevel være billigt at ligge på landet således. Haven kunde jo godt¬
gøre en større eller mindre del af udgiften. Men også blot som søndags- og
ferieopholdssted vilde sådanne haver blive eftertragtede.

C. TH. Sørensen.
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HAVEKUNST

jyied nærværende Hefte gaar HAVEKUNST ind i sin
5. Aargang. De sidste to Aar, der saa afgjort

stod i Tilbagegangens Tegn, var vanskelige at komme
igennem, og naar det trods alt lykkedes Bladet at
holde ud, skyldtes dette ved Siden af Ny Carlsberg¬
fondens gode Støtte den Samfølelse, hvormed flere
ledende Firmaer inden for de Fag, der har Tilknyt¬
ning til Havekunst og Anlægsgartneri, har staaet os
bi, idet de ved Siden af anden Hjælp ogsaa ved
deres Annoncer har ydet Bladet pekuniær Støtte.
Vi opfordrer vore Læsere til at gøre Gengæld og
ved Lejlighed gøre Brug af de Adresser, der findes
paa Bladets Omslag.

Men først og fremmest skylder Havekunst selv¬
følgelig sineAbonnenterTak for den Trofasthed, hvor-

—^mmmm| med de holder ved; endnu mere taknemmelige vilde
vi være, hvis Abonnenterne ved Anbefaling inden for

Omgangskredsen vilde skaffe Bladet forøget Udbredelse.
Vi haaber nu, at Samfundet og dermed vort Fag er naaet ned til Bølgedalens

Bund, og at dette Aar vil bære opad igen. Det er dette Haab, Billedhuggeren
og Tegneren Hr. Jenø Meister (Mester) har søgt at illustrere i Vignetten paa
Omslagets Forside, overført i et til Faget passende Billedsprog, hvor den gamle
Stub skyder nye, livskraftige Skud.

LITERATURANMELDELSE

JENSSEN: Lommebog for Gartnere.Fjortende Aargang af den bekendte Lommebog for Gartnere er udkommen. Den adskiller
sig ikke væsentlig fra sine Forgængere.

Der er tilkommet lidt om Kalktrangundersøgelser og et lille Stykke om Stokke ved Træer.
Til Gengæld er der taget et Par Smaastykker: Træetiketter, Bænkebidere og Ananas-Bowle af
Selleri ud, hvilket vel nok maa betragtes som et Gode.

Alene af de her nævnte Kapitelbetegnelser vil man vist have faaet Indtryk af Indholdets
Tilfældighed. Det hører langtfra alt sammen hjemme i en saadan Lommebog; eller kan man
sige, at en Opskrift til at lave Ananas-Bowle af Selleri nødvendigvis bør hvile ved enhver
Gartners Barm fra Morgen til Aften fra Aar til Aar?

De faktiske Oplysningerer desværre heller ikke helt paalidelige. For blot at nævne enkelte
Eksempler er Opgivelserne om Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening gale for Med¬
lemskontingentets Vedkommende og for Formandens Adresse. Det kgl. danske Haveselskabs
Formaal er helt galt opgivet, som Sekretær er nævnt den forlængst fratraadte Pauli Fløystrup,
hvis Navn er galt stavet. Bestyrelsesmedlemmernes Privattelefoner er opgivet, men intet antyder,
at Selskabet har et Kontor og en Telefon. Det er forkert, at Medlemmernes Husstand har
Adgang til Haven.

løvrigt indeholder Bogen et og andet, der nok kan have Betydning ogsaa for Anlægsgartnere,
og kan derfor anbefales.

Roms Lommebog for Bygnings-Haandværkere foreligger i sin 26. Aargang, revideret af Ar¬
kitekt Bertel Hansen.

Denne lille Bog, der, som Navnet angiver, nærmest er beregnet for Bygningshaandværkeres
Lomme, indeholder ikke saa faa Oplysninger af Interesse for Anlægsgartnere og Havearkitekter,
blandt andet Priser paa forskelligt Haandværksarbejde og Materialer af mange Slags med Nu¬
tidspriser, noget, der nok kan være af Betydning i en Tid, hvor alle gamle Talstørrelser, som
var gaaet ind i Bevidstheden, er kasserede, uden at man endnu har kunnet hefte sig ved nye
Tal i det stadig svingende Prisniveau.
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Stenhøjen. Fot. c. Th. S.

DEN
FORSTBOTANISKE HAVE I CHARLOTTENLUND

I ANLEDNING AF DE NÆR FORESTAAENDE RYDNINGER

|\en forstbotaniske Have, „der baade er en Prydelse for Københavns nærmeste
' Omegn og tillige ved sit Indhold har en stor videnskabelig Værdi, saavel

for Botanikken som for Forstmænd og Gartnere" (Joh. Lange), vil i den nærmeste
Fremtid undergaa betydelige Forandringer.

Ved Kystbanens Gennemførelse først i Halvfemserne mistede Forstbotanisk
Have et betydeligt Areal; men værre var det, at Charlottenlund Station lagde sig
truende op imod dens Enemærker. Efter 30 lykkelige Aars Forløb staar Kyst¬
banens Udvidelse nu bogstaveligt talt ved Havens Port, og vi maa forberede os

paa at sige Farvel til det smukke, gamle Anlæg i den Skikkelse, hvori vor Ge¬
neration har kendt det. — Hos alle Have- eller Skovbrugskandidater vil Billedet
af den gamle Vedbend ved Indgangen til Den forstbotaniske Have sikkert vække
lyse Minder om lykkelige Studiedage, og hvor mange andre Mennesker, som
holder af Planter og Træer, vil ikke straks genkende den Have, de har haft saa

megen Glæde og saa stort Udbytte af at besøge.

Efter at Skovbrugsundervisningen i 1832 var blevet flyttet fra Kiel til den
polytekniske Læreanstalt, der næsten samtidig var blevet oprettet i København,
udarbejdedes Planen til „Den forstbotaniske Have"s Anlæg. Det approberedes
ved kgl. Resolution af 15. Maj 1838. Selv om der i den Kommission, der ud¬
arbejdede Planen for Havens Anlæg, sad saa udmærkede Mænd som Jock. Fr.
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Schou w og Fallesen, har den utrættelige
Jonas Collin, derden Gang var Finans-
deputeret og Formand for Forsteksa-
minationskommissionen, sikkert den
betydeligste Andel i, at det paa et saa
vanskeligt Tidspunkt lykkedes at
gennemføre Anlægget.

Haven skulde „tjene til at meddele
de for en Forstmand nødvendige
Kundskaber i Botanikken i Alminde¬
lighed, og navnlig de Dele af denne
Videnskab, som angaae de træagtige
Vækster i Særdeleshed"; og med
Støtte fra Statens Skove, Universi¬
tetets gamle botaniske Have ved

Charlottenborg, Landets Herregaarde,
Gartnere og andre Privatpersoner va¬
rede det ikke længe, inden Haven
havde en Samling, der kunde tilfreds¬
stille Datidens Fordringer til et saa-
dant Anlæg. — Den østrigske Fyrre-
gren, der pryder Sokkelen under
Schouws Buste paa Universitetsplad-

sen, minder om hans Interesse for denne Træart og om den smukke Samling af
den og dens Underarter, som lige siden 1838 har været Forstbotanisk Haves
dominerende Gruppe.

Fire Aar efter Havens Anlæg indtraadte Professor, Forstdocent Johan Fr. Hansen,
der er bedst kendt fra sin store Indsats i Kreditforeningsvæsenet (Formand for
Østifternes Kreditforening fra Oprettelsen indtil sin Død i 1873) i Havens Be¬
styrelse. Snart blev han den førende inden for Bestyrelsen, for senere at være
dennes eneste Medlem, indtil Haven i 1869 henlagdes under Landbohøjskolen.

Det ellers saa ulykkelige Aar 1864 blev et godt Mærkeaar for Forstbotanisk
Have. Man udvidede dens Opgave til ogsaa at være en Art Forsøgshave, for
dér at gøre „Iagttagelse af Træernes Haardførhed, Vækst og Udvikling"; der
vedtoges store Omlægninger og Nyplantninger for at gøre den til „det muligst
fuldstændige Arboret" (en Samling af paa Friland dyrkede Træer og Buske).
Paa dette Tidspunkt var Forstbotanisk Have i det hele Genstand for megen Op¬
mærksomhed, baade paa Grund af dens videnskabelige Betydning og formedelst
dens Skønhed. At man gjorde Adgangen til Haven offentlig, i Stedet for som hid¬
til at forbeholde den for de studerende og enkelte andre, vidner maaske bedst
om det Offentliges Interesse for Sagen.

En Naaletrægruppe, forskellige Egearter foruden mange andre Løvtræer og
Buske blev Nyerhvervelserne.

Omkring paa Herregaardene og enkelte andre Steder var der allerede tidligere
— ligesom i Forstbotanisk Have — blevet plantet enkelte Eksemplarer eller mindre
Grupper af fremmede Naaletræer; men det var et stort Fremskridt, at man nu paa

Den store Vedbend (paa en Rødel) ved Indgangen
til Haven 1915. Fot Joh Rafn



eet Sted og nær Hovedstaden fik
samlet en smuk Repræsentation af
denne ejendommelige Plantegruppe,
der i vor Tid med Træer paa indtil
25 Meters Højde og næsten 3 Meters
Omkreds er blevet en værdig Bag¬
grund for de udstrakte senere Plant¬
ninger inden for samme Gruppe.

De i 1864 plantede Naaletræer var
saa godt som alle nordamerikanske
Arter, — Arter, som man antog kunde
faa økonomisk Betydning for vore
Skove, og hvis yderligere Udbredelse
i Parker og Haver man gerne vilde
fremme.

De løste deres Opgave godt; men
alligevel var det intet Under, at det
forekom at være en noget ensidig
Repræsentation af Jordklodens Naale¬
træer; og under Danmarks første
Naaletræssamler, Prof. Carl Hansens
Ledelse af Forstbotanisk Have i Aarene
1880—92 skiftede den ganske Karakter.

Nye amerikanske, sydeuropæiske, asiatiske og særlig japanske Træer plante¬
des her for første Gang i Danmark; — i alt mere end '900 Arter og Varieteter.
Mange Gaver kom fra fremmede botaniske Haver; men særlig gennem uden¬
landske Handelshuse, der modtog deres Varer fra egne Træ- og Plantesamlere,
som til Stadighed berejste fremmede Lande, lykkedes det at faa en enestaaende
Samling af Naaletræer. Ogsaa Løvtræerne, Buskene, — ja, endog Blomsterne, —
fik mange nye Frænder i det snart store Selskab inden for Havens Hegn. —

Vanskelighed ved at finde hinanden kan de aldrig have haft, da Havens smaa
7 Tdr. Land gjorde det absolut nødvendigt at plante tæt, — og senere desværre
ofte at bruge Øksen, saa at vi nu langtfra kan erkende de 900.

Heller ikke deres Landsmænd skulde de savne. Japanerne mødtes i et Parti
af Haven, Kanadierne i et andet, og saa fremdeles; man var gaaet bort fra den
systematiske Inddeling og viste nu en ny Vej frem inden for Arboretkunsten, —

ja, vel inden for Havekunsten i Almindelighed. Ved en Conifera-Konference
sagde Prof. Hansen om denne geografiske Inddeling: „Det er en Metode, jeg vil
anbefale enhver Elsker af disse smukke og nyttige Træer, da den straks giver
megen Næring for Studiet, og skønt den maaske først medfører mere Arbejde,
end hvis man antager den saakaldte videnskabelige Ordning, er Resultatet langt
mere tilfredsstillende."

Vi spadserer i Havens „Nordamerika", hvorTsugaMertensiana, Pinus ponderosa,
P. Jeffreyi, Abies concolor, A. grandis og Sequoia sempervirens særlig tiltrækker
sig vor Opmærksomhed. Sequoia sempervirens fremtræder i et efter danske Forhold
enestaaende Eksemplar, Abies concolor og A. grandis viser Forstmændene deres

Abies concolor i Naaletrægruppen
fra 1864.

15



Østrigske Fyr set fra Jernbanen. Fot. Johs. Rafn.

imponerende hurtige Vækst, og de andre fanger os ved deres blotte Skønhed. —

Fra Stillehavskysten (Øen Sitka*) finder vi prægtige 60-aarige Sitkagraner som
værdige Repræsentanter for en Træart, der — efter Overplantør Bohn-Jespersens
vellykkede Forsøg — er kommet til at indtage en fremragende Plads i det mo¬
derne vestjydske Klit-Skovbrug. Kommer vi ved Efteraarstid, vil Tulipantræet,
Rødegene og den knaldrøde, overordentlig giftige „Poisen Ivy" give os et Indtryk
af „The Indian Summer" — det for sin Farvepragt saa berømte Efteraar i Alle-
ghany-Bjergene.

Er vi kommet ind i de japanske Grupper, fanges vor Opmærksomhed vel
først af de slanke Cryptomeria japonica, der Gang paa Gang faar de besøgende
japanske Forstmænds Øjne til at lyse af Gensynets Glæde; eller vi faar Øje paa
Parasoltræet eller maaske den hellige Ginkgo biloba, der i umindelige Tider
har prydet de japanske Tempelgaarde og Grave. — Højt over Naboerne hæver
den japanske Lærk sig for at vise sig for de unge Forstmænd og for at prale af
al den Opmærksomhed, de danske Skovbrugere skænker den. Paa den luneste
og solrigeste Plads finder vi Hamamelis japonica og H. mollis (Tryllenød), som
begge befinder sig storartet her. Faar vi blot et Par varme Dage sidst i Ja¬
nuar eller først i Februar, aabner de deres gule Trævlekroner, og selv Frost og
Sne formaar ikke at ødelægge de smukke Blomster, som i næsten en Maaned
kan glæde og forundre de besøgende.

I Serbiens barskeste og mest utilgængelige Bjerge vokser endnu en Rest af
de store „Omorica"-Skove (Picea Omorica), som ellers er forsvundne, bl. a. fordi
Venetianerne i disse Graner fandt de sejgeste og slankeste Master til deres
Flaade; den bulgarske Botaniker Dr. Pancic, der forca. 50 Aar siden fandt de store

*) Navnet bruges baade om Øen og Byen, men almindeligere kaldes Øen Baranov og
kun Byen Sitka.
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Parti fra Stenhøjen, Aar 1911. Fot. e. e.-j.

Skoves sørgelige Rester, hviler i en Kiste, tømret af denne smukke og værdifulde
Gran. — To høje, søjleformede Graner af denne Art findes i Forstbotanisk Have,
og man forstaar, at der er Rift om deres Frø til forstlige Forsøg.

Den næsten overgroede Stenhøj domineres af to smukke søjleformede Taks.
Paa Billedet tegner den ene skarpt sin Silhouet mod den blomstrende Fugle¬
kirsebær, medens den klatrende japanske Benved*) med sit friskgrønne Løv faar
Lov at bryde dens tavse, mørke Flade. Den klippede Taks i Baggrunden passer
kun daarligt til disse frie Linier; men de to smaa Billeder af Citrus trifoliata og
en Gruppe Rhododendron giver os atter det rette Indtryk af Gruppens Frodig¬
hed og frie Karakter.

„Dværgene" og et Utal af andre Vækstformer leder. Samtalen ind paa Arve¬
lighedslæren; men derfra og fra Ceder, Corylopsis og den yndefulde Linnæa maa
vi løsrive os.

Havens betydelige Alder, dens heldige Blanding af Løv- og Naaletræer, dens
Fjernhed fra Hovedstadens utallige Skorstene og sidst, men ikke mindst, dens
moderne, rationelle Jordbundspleje giver den et frodigt og hyggeligt Udseende,
som vanskeligt finder sin Mage — ikke i Danmark og vanskeligt i Europa. —

Den større Omsorg for Jordbundens Tilstand har i Forbindelse med forøgede
Krav til hele Havens saavel som den enkelte Plantes større Skønhed og bedre
Trivsel ført til, at der ved Planternes Gruppering ikke længere tages saa meget
Hensyn til Systemet eller Plantegeografien som til de forskellige Arters uhyre
forskellige Krav til Lys, Luft, Jordbund, Fugtighed og andre vigtige Faktorer. At man
som i det afbildede Eksempel Side 21 samtidig ofte vil kunne træffe den geografiske
Inddeling, er naturligt. Hindbærrene finder deres naturlige Vokseplads i Skyggen
fra det store Træ, og „Fodposen", de danner om det gamle Tulipantræ, befrier
dette for en generende Græsvækst og fremmer den fortrinligste Muldtilstand, saa-

*) Evonymus radicans Miq.
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Østrigske Fyr. Fot' Johs' Rafn

Det nuværende forstaaende og ven¬
lige Publikum, der ikke gør det nød¬
vendigt at skæmme med Opslag og
Hegn, maa glæde sig over de strenge
Regler, som skærmer mod dem, hvis
Færden markeres ved et „Kølvand af
Madpapir".

Nu da Jernbanens Folk snart skal
hugge bort af de skønne og værdi¬
fulde Træer, er der Grund til at min¬
des denne Have og dens Mænd og
til at ønske, at deres Tanker ikke
maa være døde med dem og ej en¬
gang med de smukke Træer, som de
plantede, men som nu maa falde for
en ny Tids ubarmhjertige Krav. Maatte
Frø fra den gamle Haves Træer i
bogstavelig Forstand faa Lov at spire
frem under roligere og bedre Kaar,
kunne disse Linier sluttes med J. P.
Jacobsens smukke Ord:

„For alle gode Tanker, de kan slet ikke dø,
Før endnu bedre Tanker er spired' af deres Frø."

C. Syrach Larsen.

ledes at hele Vildnisset fremtræder i
en frodig Skønhed.

Om Forstbotanisk Haves første Op¬
gave, der er at levere Studiemateriale
for Lærere og Elever ved Have- og
Skovbrugsstudiet paa Landbohøj¬
skolen, skriver Johs. Lange, at han
„fra dens Indhold har hentet rigt Stof
til Studium og Undervisning". —

Læser man Kamphøwener, Ørsted,
Lange, Carl Hansen og O. G. Peter¬
sen, ser man, hvilken Hjørnesten
Forstbotanisk Have har været for

hjemlige dendrologiske Studier.
Er Gæsten end blevet træt af at

studere Planterne, bliver han dog
aldrig træt af Havens Skønhed og
Hygge, der er lige dragende for unge
og gamle. Ungdommen søger En¬
somheden ; den trætte Forretnings¬
mand søger Lindring for sine over¬

anstrengte Nerver, og paa Bænken i
den bagende Sol søger den gamle
Pensionist at mildne sin Gigt.

Citrus trifoliata. Fot. e. e-j.
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^ar redaktionen har anmodet hr.
forstkandidat C. Syrach-Larsen, en

søn af havens mangeårige gartner,
om at give bladets læsere et indtryk
af forstbotanisk have ved Charlotten¬
lund på dette "tidspunkt, hvor øksen
allerede ligger ved træets rod, er det
sket i anerkendelse af den store be¬

tydning, den lille have har haft for
havekunsten i Danmark, ja, i hele
norden. Før noget andet sted her
hjemme plantedes der her en offentlig
tilgængelig samling af den gang
sjældne træer og buske, der med
stor forståelse er blevet passet og
plejet i årene efter.

Alle elever på Landbohøjskolen og
særlig naturligvis de unge, der senere
har haft betydning for anlægsgartner¬
faget, mange af dem, der har over¬
taget betroede pladser ved admini¬
strationen af landets større parker og
haver, og mange, der har haft og har

Den største Picea Omorica. pot. c-Th- s.

ledelsen af vore planteskoler i hænde,
har ved besøg i denne have mod¬
taget varige indtryk og har haft lej¬
lighed til .under de heldigst mulige
forhold at studere de mange sjældne
træer og buske og at lære deres skøn¬
hed og særlige egenskaber at kende,
således at de senere har kunnet nyt¬
tiggøre sig denne viden, hver i sin
virksomhed.

Der er næppe den større have eller
park her i landet, der ikke direkte
eller indirekte står i gæld til Char¬
lottenlund forstbotaniske have, enhver
forstbotanisk forfatter lige fra viden¬
skabsmanden til den unge gartner,
der har behandlet emner af denne
art i fagblade eller dagbladsartikler,
har haft nytte af samlingen derude,
og når gartnere og havevenner fra
vore nabolande har overført praktiske

Havens Kanada med blomstrende Rho- forstbotaniske erfaringer her fra lan-
dodendron i Forgrunden. Fot. johs. Rafn. det til deres egne skrifter, haver og

19



Skovbund i Forstbotanisk Have. Fot. Johs. Rafn.

planteskoler, så er det igen i første rækkke en viden, der er udgået fra den
lille have i Charlottenlund.

Det er overordentlig beklageligt, at dette værdifulde anlæg nu vil blive så
stærkt beskåret, som det bliver, og lige så beklageligt er det, at det arbejde, der
for 4—5 år siden blev gjort for at tilvejebringe en ny og større forstbotanisk
Have, er gået i stå.

Når det foreløbige resultat af den nedsatte kommissions arbejde blev i den
grad negativt, som det blev, må en af grundene vel nok søges i de vidtgående
krav, der fra visse sider stilledes til det påtænkte anlægs omfang og mangesidige
indhold. Fra haveinteresseret side må det håbes, at spørgsmålet snart igen vil
blive taget op til drøftelse og føre til anlæg af en have, der med tiden vil være
i stand til fuldt ud at erstatte haven ved Charlottenlund og blive til lige så stor
betydning for havekunsten herhjemme, som denne have har været. E. E.-J.

TRÆDE PLANTER.

^and paa Havegange støver i tørt Føre og slæbes med Fodtøjet ind i vaad
Føre. Perlegrus er paa mange Maader bedre, slæbes ikke ind, støver ikke

slemt, men det skurrer saa irriterende, naar man træder paa det. Græs er nær¬
mest Idealet, men det holder desværre saa daarligt for Slid paa Havegangen her
til Lands. Visse Ukrudtsplanter kan bedre, f. Eks. eetaarigt Rapgræs, Vejbred
og Vej-Pileurt. Disse tre synes med Forkærlighed at opsøge fasttrampede Veje
og Stier, maaske ikke saa meget fordi de helst vil gro i den haarde Jord, som
fordi de paa saadanne Steder er fri for Konkurrencen med de højere, frodigere
Ukrudtsplanter, der hurtigere kan ødelægge dem end Støvlesaaler og Vognhjul.
Hvis disse tre Ukrudtsplanter ikke var saa slemme, som de er, til at smide Frø i
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Rubus spectabilis under et Tulipantræ (Liriodendron Tulipifera) F°t' c,Th's-
i Forstbotanisk Have.

lange Baner ind over deres pæne Omgivelser, og saa fortvivlet umulige at ud¬
rydde eller endog blot at holde inden for rimelige Grænser, vilde de maaske have
været højt skattede til at danne Grønsvær paa danske Havegange, hvor Grønsvær
er ønskeligt. Nu hører de til Havedyrkerens værste Fjender; Rapgræsset, fordi
det bare bliver omplantet, naar det bliver skuffet af, eller, hvis en Tot engang
imellem skulde visne, i Regelen naar at smide tusind spiredygtige Frø først; Vej¬
bred, fordi den altid gror mellem Sten og Skærver, hvor hverken Hakke eller
Skuffejern kan komme til; Pileurten, fordi dens Rødder og Rodhals er saa sejge
som Staaltraad og maa tærskes tyve Gange med Hakken før de gaar itu.

Flisegange er behagelige i vaadt Føre, men i tørt Føre og varmt Vejr ikke i
samme Grad som Græs og Grønsvær. Naturligvis kan Flisebelægning være smuk,
i alle Tilfælde i smaa, arkitektoniske Haver, ogsaa ofte andre Steder, f. Eks. som

spredte Trædefliser over en Græsplæne til Færdsel i vaadt Føre. Men anvendes
Fliser til store Flader, har jeg ofte fundet Virkningen saa haard og kold, at Hyg¬
gen jages ud af Haven. Det kan ogsaa ske i smaa Anlæg. Derimod virker
Grønsværsgange næsten altid rart, naar de holdes, som de fordrer efter deres
Væsen. Og de taber intet ved at samles i store Udstrækninger, de vinder vist¬
nok altid derved, hvorimod de under ganske smaa Forhold vanskeligt kan maale
sig med Fliser, lige meget om Sagen ses fra et Nytte- eller Skønhedssynspunkt.

For at bøde paa Flisegangenes Haardhed og Stivhed har man søgt paa for¬
skellig Vis, ved Saaning eller Plantning, at fremkalde en Fugevegetation af smaa
Planter, som taaler at trædes paa og som bryder den døde Flades Ensformig¬
hed, dels med deres bløde Former, oftest smaa runde Puder, dels ved Løvets, og
undertidens Blomsternes, afvekslende Farver. Der skal ikke meget til, før der
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Bjørnegræs mellem Sten i Aksel Olsens Planteskole i Kolding.

kommer Liv og Spil; lidt selvsaaet Rapgræs er i og for sig nok1), hvis man tør
tillade Flisegangen at være Udklækningsanstalt for Millioner Rapgræsfrø, hvad
jeg ikke med min gode Vilje vil tillade i min Have, hvor Færdselen ikke er stærk
nok til, at Blomsterne kan knuses, før de sætter Frø, saaledes som de formodent¬
lig kan i Hellerup Strandpark. Der er pæne Planter nok, som kan plantes i
Fugerne uden at blive til Ukrudt. I nogle Haver har Anvendelsen af Fugevege¬
tation vistnok udviklet sig til Overdrivelse2), idet Fugeplanterne er saa mange¬
artede, at man er i Tvivl, om Flisegangen skal være et Blomsterbed, eller om den
virkelig er beregnet til aim. Færdsel. Tvivlen stiger til Fortvivlelse, naar mange
af Planterne er saa store, at man med stor Forsigtighed maa krydse sig Vej
mellem dem, hvis man ikke vil risikere at knække Stængler. Og saadanne Flise-
gange eksisterer virkelig. At bane sig Vej gennem Plantevildnis kan være mor¬
somt i Skov og Mark, eller i rigtig gamle Ruiner, maaske ogsaa i en stor „Vild¬
have", men det morer mig ikke saa meget paa en moderne Flisegang i en vel¬
plejet Have. Lad være at en eller faa store Planter, f. Eks. Digitalis, Verbascum,
Campanula persicifolia, C. latifolia og andre lignende, kommer „af sig selv" nær
Kanten eller i en lidet befærdet Krog af Flisegangen. Det ser gerne kønt og
morsomt ud. Og dette, at saadanne Planter taales, hvor de ikke generer, er und¬
skyldeligt for ikke at sige rosværdigt, naar Grunden virkelig er den, at man ikke

') Se Q. N. Brandt: Vand- og Stenhøjsplanter, Fig. 3 i Udg. 1917.
-) Se f. Eks. samme Bog, Fig. 4 og 26 i Udg. 1917, hvor Virkeligheden dog vist vil være

kønnere end Billederne, og hvor Fugevegetationen ikke generer Færdselen; værre Ekspl. ses
i Gertrud Jekyll: Wall and Water Gardens, Side 55 og 56, Udg. 1913, hvor Trapperne er lige¬
frem vanskelige at passere for Plantevildnisset.
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Trappe med Trædeplanter i Aksel Olsens Planteskole.
Thymus lanuginosus. Cotula squalida o. a.

har nænnet at smide saadanne, ganske vist ikke direkte indbudne, men ellers
muntre og rare Gæster paa Porten. Men saadanne Planter maa ikke blive tal¬
rige, i alt Fald ikke i Haver, hvor jeg har noget at sige, og de kan kun sjæl¬
den arrangeres af Menneskehaand uden at virke søgt eller misforstaaet. Fuge¬
planter bør helst ikke se saadan ud, at fremmede tror, man ikke maa træde paa
dem, men forsigtigt skal liste sig uden om dem. D. v.- s. det gælder for Flise-
gange, som først og fremmest er beregnede til Færdsel. En anden Sag er det
med Trædefliser i Stenanlæg, hvor alt drejer sig om Planterne. Der ligger Fli¬
serne gerne mere spredt og hævet over den omgivende Jordhøjde, og Mellem¬
rummene mellem Fliserne er netop beregnede til Dyrkning af lave Planter, hvil¬
ket den fremmede forstaar ved første Øjekast. Men egentlige Flisegange skal
ikke være Blomsterbede. Blomsterne skal være underordnede, se tilfældige ud,
ligesom kommen af sig selv.

1 det følgende skal omtales en Del af de bedste „Trædeplanter", alle gode
til vandrette Fuger, nogle, navnlig Cotula og Festuca, tillige til „Grønnegange",
fri for Fliser, naar Jorden i Gangen ikke er alt for stivleret, eller, hvis den er

det, drænes godt, f. Eks. ved Nedgravning af rigeligt Grus eller grove Kul¬
slagger, som paa den Slags Gange ikke behøver at lægges lagvis; endvidere er
det heldigt om Jorden i Grønnegangene gøres elastisk ved øverlig Iblanding af
trævlet Tørvestrøelse. Efter Plantning er det ogsaa heldigt at lægge et lille Lag
Sand paa Gangen, da det hindrer, at Trædeplanternes Ranker knuses alt for meget
i den første Tid, indtil Grønsværet bliver saa tykt og blødt, at Rankerne beskytter
hverandre. Det første Aar, eller de første to Aar for svagere Planter, bør man
undgaa at trampe alt for galt paa Planterne, men faar de først Tid at væve sig
sammen i et tykt Filt, taaler de utroligt. Fortsættes.
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DET KGL. DANSKE HAVESELSKAB
har „i Erkendelse af Havekunst's Nytte og Værdi" ydet Tidsskriftet et Tilskud for indeværende
Aar paa 200 Kr., hvilket det er Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening en Glæde
at kunne meddele sine Læsere, samtidig med at Foreningen ogsaa paa dette Sted bringer Sel¬
skabets ærede Bestyrelse Foreningens Tak.

LITE RAT URAN MELD ELSE

Lustgården, Årsskrift for Foreningen for Dendrologi och Parkvård 4. årgang 1923.Det er altid en glæde at modtage „Lustgården", denne gang ikke mindre end tidligere.
Foreningens årlige ekskursion til en eller anden egn i Sverige præger ganske naturligt det

efterfølgende årsskrift, og denne gang er det derfor Qøteborgegnen, der særlig holder for:
G. botaniska trådgård, G. trådgårdsforening, G. jubeleumsutstållning, I och kring Goteborg er
overskrift over artikler, der behandler foreteelser i denne fra naturens hånd så begunstigede
egn, og det samme gælder iøvrigt omtalen af den gamle, smukke Dicksonske ejendom Overds
i Goteborg, der nu ejes af staden, og hvis interessante park desværre vel næppe undgår en
udstykning i villaparceller. Også Bondegården, der ejes af den bekendte ingeniør Magnus, og
haradshovding Båårnhjelms henrivende klippehave, begge i Goteborgs omegn og led i eks¬
kursionen, omtales nærmere ligesom den smukke terrassehave og naturpark ved Gunnebo, Råda
sateri og endnu flere smukke steder.

Iøvrigt er der forskellige småartikler om hængeel (alnus incana f. pendula), den klatrende
hortensie (hydrangea petiolaris), lidt om barklus på abies, forskellige anmeldelser, literatur- og
tidsskriftfortegnelser m. m.

Som sine forgængere er bogen rigt udstyret med billedstof, men i sit typografiske udstyr
står den ikke rigtig på højde med svenskt jævnmål, navnlig er omslagets tegning nærmest barn¬
agtig i sin symbolik og alt andet end skøn i sin mærkelige sammenblanding af hvide lilier,
bakteriekulturer, roser og døde fingre, eller hvad det nu skal forestille. E. E.-J.

* *

Aarbog for Gartneri 5. Aargang 1923. Den danske Aarbog for Gartneri fremtræder i Aar
anseligere end tidligere, hvilket i første Række skyldes den Fortegnelse over Aim. dansk Gart¬
nerforenings Bogsamling, der medfølger, og som alene lægger Beslag paa 63 Sider. Suppleret
med den Fortegnelse, Docent A. Pedersen har redigeret over „Tidsskrifter af Interesse for
Gartnere og Havebrugere", er her givet en god Vejledning for den, der ønsker at udvide sine
Kundskaber ad Iiterær Vej.

Iøvrigt slutter Aarbogen sig nøje til sine Forgængere og bringer fra Konsulent Alfred M.
Danvigs flittige Pen Beretning fra A. d. G. Planteavlsudvalg og 4. Beretning fra Fællesudvalget
for Prøvedyrkning af Køkkenurter samt en Beretning om 32 Aars Vejningsresultater fra Antvor¬
skov Frugthave og Vejrligets Indflydelse paa Frugtudbyttet.

* *

Unsere Freiland-Siauden udgivet af E. Silva Tarouca og C. Schneider. Tredje Udgave 1922.
(p. t. Kr. 17,50).

Tredje Udgave af denne fortrinlige Haandbog over Stauder er paa ny gennemset og dens
Indhold væsentlig forøget, ikke alene med alle mere fremragende nye Kulturformer, men tillige
med adskillige Arter og Varieteter, der ikke tidligere var medtaget. Med sine nærved 500
gennemgaaende fortrinlige fotografiske Gengivelser, der baade omfatter højerevoksende og
ganske lave Stauder (Stenplanter), er det en meget værdifuld Haandbog, der ikke nok kan an¬
befales alle Anlægsgartnere og Havevenner.
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SIMRISHAMN NYE BEGRAVELSESPLADS.
Ikke en af de største, men ubetinget en af de mest tiltalende planer til en nordisk
^begravelsesplads er den af arkitekten Sven Markelius til Simrishamn udarbejdede
plan, som HAVEKUNST har lejlighed til hermed'at bringe til sine læseres kendskab.

1 en ganske sjælden grad er det lykkedes arkitekten at føje sit anlæg ind i
landskabet til gensidig berigelse. Ideen med udformning af en ceremoniplads
under åben himmel, opbygget paa begravelsespladsens højeste punkt med bratte
fald både mod nord og vest til det udenfor lavt liggende terræn er en udmærket
tanke, og det tjener de bestemmende faktorer inden for Sirtirishamns borgerskab
til stor ære at være gået med til gennemførelse af et forslag, der på så væsent¬
lige punkter afviger fra det tilvante.

For os danske, der sjældent tør vove et dristigt skridt, selv om det forslag,
der fremsættes, er aldrig saa udmærket, er det helt begejstrende at se en lille
kommune i vort nære naboskab følge en ung og dristig kunstner, der anviser
nye veje til opnåelse af mere fribåren skønhed ved den højtid, hvor en broder
eller søster gives tilbage til den jord, der har fostret os- alle.
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Man mindes uvilkårlig professor Hans J. Holms ord ved fremsendelsen af sit
forslag til anlæg af Vestre Kirkegård i København, at der bør være en „sømmelig stem¬
ning". Højere turde den allerede dengang fremstående danske arkitekt ikke stræbe,
mere turde han ikke gøre sig håb om at få gennemført, ikke mere end det mini¬
mum, der kan betegnes med ordet sømmelig; og hvor uendelig mange kirkegårds-
anlæg udføres der ikke den dag i dag, i øvrigt både her og i Sverige, hvor dette
minimumskrav end ikke sker fyldest.

Der har for nylig her i København været diskuteret frem og tilbage om, hvor¬
vidt det måtte anses for tilrådeligt at indføre visse begrænsninger i gravsted¬
fæsterens frie ret til udsmykning af sit gravsted — ingen, der vil gøre sig den
ulejlighed at sætte sig ind i hosstående plan, vil være i tvivl om, at enhver,
der fæster et gravsted på en kirkegård, der som denne er bygget over en kunst¬
nerisk tanke, nødvendigvis må indordne sig under de givne rammer, en betingelse
for at gennemføre planen og derved skabe et stemningsfuldt kunstværk til glæde
og berigelse for enhver besøgende.

Foruden planerne til begravelsespladsen ved Simrishamn
følger nedenfor den beskrivelse, hvormed arkitekten
ledsagede sit forslag ved planens fore¬
læggelse, og uddrag af hans arbejds¬
beskrivelse. E. E.—J.

26



BESKRIVNING TILL FORSLAG TILL ORDNANDE AV NY
BEGRAVNINGSPLATS FOR SIMRISHAMN.

BELÅGENHET OCH BESKAFFENHET. Foreliggande forslag till ny begravnings-
plats for Simrishamns forsamling avser i huvudsak det område, som Simrishamns
stad upplåtit for åndamålet. Vissa avvikelser ifråga om grånserna hava dock bl.
a. på grund av terrångforhållandena visat sig onskvårda, varvid emellertid om¬
rådets areal bibehållits i stort sett oforåndrad. Området, som" år'belåget omkring
Vé timmes våg från stadens centrum på våstra sidan av landsvågen till Backe-
molla, saknar tråd och stiger obetydligt mot våster och nordvåst. Omedelbart
utanfor områdets norra och våstra grånser stupar terrången mycket brant mot en
dalsånka, i vilken ett mindre vattendrag, Tommarpsån, flyter fram. Denna ter-
rångformation fortsåtter med likartad bildning soder ut. I områdets nordvåstra
horn ligger dess hogsta punkt med en vid utsikt over Ostersjon och det omgivande
landskapet, vilket år kuperat, foga trådbevuxet och huvudsakligen bestående av
åker och betesmark.

INGÅNGAR. For tillfarten till begravningsplatsen foreslås två entréer från
landsvågen. Huvudentrén tånkes forlagd till platsens nordostra del, den mindre
entrén, åven avsedd att utgora ekonomiingång, tånkes forlagd till sydostra hornet

GRAVPLATSER. Storre delen av området upptages av ett i gravkvartér indelat
oppet fålt. I våster begrånsas denna del av området av ett antal med hoga
klippta hackar omgivna gårdar, vilka erbjuda ett vålbehovligt vindskydd, i Oster
av buskageplanteringar, bildande ett antal gravgårdar utefter begravningsplatsens
ostra gråns. Detta oppna område, vilket stråcker sig fram till områdets norra
grans, avses att anordnas på det for traktens kyrkogårdar karakteristiska såttet
med låga begrånsningshåckar utefter gångarna och kring gravplatserna samt med
sandplan. Någon detaljerad gravindelning av detta område har ej foreslagits.
Gravplatserna avstyckas efter behov endast med iakttagande av att den å rit-
ningarna angivna vågstommen utsparas och att gravplatserna bliva råtvinkliga
och tillgångllga från våg. Vid styckningen bor iakttagas att gravplatserna givas
tillråcklig storlek for att håckarna ej må skadas vid gravoppning. Den å planen
stållvis antydda indelningen avser att exemplifiera huru denna styckning låmpligen
kan ske.

Av de utefter områdets ostra gråns foreslagna gårdarna år den vid den mindre
entrén forlagda tånkt att anvåndas som monsterkyrkogård. I den mån det kan
lyckas att intressera traktens stenhuggerier att hår utstålla forebildliga gravvårdar,
anordnas inom detta område for begravningsplatsens olika delar låmpliga grav¬
typer, avseende att påverka allmånhetens smakuppfattning i en med hånsyn till
anlåggningens gestaltning gynnsam riktning.

Den norr om detta område belågna gården tånkes terassformigt anordnad med
två i olika plan belågna gravrader. Den ovre raden tånkes anordnad med resta
gravvårdar, stående mot bakgrunden av det omgivande och overhångande buska-
get, den nedre raden tankes anordnad med i gråslånten infållda plattor. I går¬
dens mitt anordnas en bassång for bevattning, eventuellt med ett mindre springvatten.

Norr om denna gård anordnas tre mindre sådana avsedda for storre familje-
gravar samt ett av buskage omgivet område for frigravar.
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VÅGAR. De vågar, som avses for korning med vagn, hava givits en bredd av
minst tre meter, ovriga vågar en bredd av 1,75—2,00 meter. Vid ceremoniplatsens
sodra uppgång anordnas en vandplan for åkdon.

LikkåLLARE OCH VÅNTHALL. Vid denna plan har reserverats plats for even-
tuellt erforderlig byggnad for likkallare och vanthall.

ceremoniplatsen. å områdets hogst belagna del foreslås en efter terrangen
formad stenlagd plan, delvis åstadkommen genom uppfyllning. Denna plan om¬
gives av klippt granhåck, vilken genom sin hoga resning betonar områdets hogst
belagna del och stegrar verkan av den branta sluttningen mot norr och våster.
Utanfor håcken lågges låg stenmur. Å ceremoniplatsen, som avses att anvåndas
for jordfåstningar under bar himmel, anordnas en murad katafalk i huggen sten.
På plintarna, som flankera trapporna till ceremoniplatsen, tankes anbragta figur¬
skulpturer i vit marmor. Såsom provisorium kunna anbringas storre urnoravgjutjarn.

EKONOMIOMRÅDEN. Materialgård samt toaletter anordnas vid den mindre in-
gången. På två andra platser inom området anordnas depåplatser omgivna av
hogt buskage.

BEVATTNING. For gravarnas och planteringarnas bevattning anordnas vatten-
kar på å planen angivna platser, vilka fyllas från en under ceremoniplatsens ka¬
tafalk belågen reservoar, till vilken vattnet medelst sårskild pumpinråttning upp-
fordras från Tommarpsån.

BÅNKAR. På å planen angivna platser utsåttas sittbånkar.
Program for Begravningsplatsens FRAMTIDA Utvidgning. For att redan

vid begravningsplatsens anlåggning tillgodose mojligheten till en framtida utvidg¬
ning av densamma och for att kunna med hånsyn hårtill på ett ur praktisk och
estetisk synpunkt låmpligt sått disponera anlåggningen har det ansetts låmpligt
att i detta sammanhang verkstålla en utredning rorande hur en sådan utvidgning
låmpligast bor ske. Av denna utredning, som endast gor anspråk på att utgora
ett program for begravningsplatsens framtida utbyggande, torde framgå, att det
markområde, som år belåget soder om det nu for åndamålet upplåtna området,
år sårdeles val ågnat for den nu avsedda begravningsplatsens utvidgning. Det
torde dårfor vara synnerligen Onskvårt, att detta område på lampligt sått reser-
veras for sagda åndamål.

Inom den nu avsedda begravningsplatsen anses icke något behov foreligga att
anordna sårskilt gravkapell, i det att det inom den nuvarande mera centralt be-
lågna begravningsplatsen befintliga kapellet anses kunna under rått lång tid framåt
vara tillfyllest. Kapellbyggnad och eventuellt i samband harmed erforderliga
mindre byggnader for likkållare och våntrum m. m. tånkas dårfor komma till
uppforande forst vid en framtida utvidgning av begravningsplatsen. Dessa bygg¬
nader bilda i soder fond for den långs sluttningens kron planerade utsiktsteras-
sen, som i norr avslutas av den ovan beskrivna ceremoniplatsen. Huvudentrén
tånkes i samband med anlåggningen av kapellbyggnaden och begravningsplatsens
sydostra horn. Från denna entré sker tillfarten till kapellet genom en trådplan-
terad huvudvåg i ostvåstlig riktning, i vars fond klockstapeln, anordnad som entré
till kapellets forgård, tånkes uppford. Till ceremoniplatsen sker tillfarten forbi
klockstapeln och fortsåtter i den nåmnda utsiktsvågen.
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P. M. Rorande Gravplatsernas Anordnande. [Område I.]
Gravarna skola anordnas med låg ligusterhåck på sandplan. Låga murgrons-

kullar med inskriptionsplattor. Dår resta vårdar anbringas, bora de vara låga,
for att ej verka skymmande eller fortaga ceremoniplatsens dominerande verkan.
Plantering av tråd bor ej forekomma utover vad på planen angives, dåremot gårna
klångvåxter och lågre buskarter.

Gårdar 11.
Gravarna anordnas helst med liggande hållar eller låga kantfriser, med eller

utan inskriptionsplattor. De i mitten belågna gravplatserna i tre av gårdarna bora
anordnas med centralt placerade liksidiga låga monument (exempelvis urna på
stenfot). Klångvåxter.

Gård III.
Den yttre gravraden anordnas med låga gråskullar och stående vårdar av ge¬

mensam hojd låmpligen omkring 1,75 mtr. Den inre gravraden anordnas med
låga gråskullar och inskriptionsplattor i gråsslånten ovanfor gravplatsen.

Gårdar IV.

Gravplatserna anordnas med sinsemellan likartade, centralt placerade liksidiga
monument av gemensam hojd. Låg gråskulle over hela gravytan. Eventuellt
sandplan med låg begrånsningshåck av ligustrum.

Gård V.
Grås- eventuellt sandplan med låga murgronskullar och inskriptionsplattor.
Gård VI.

Monsteranlåggning. Den del, som icke anvåndes hårtill, anordnas med låga
gråskullar och stående vårdar av gemensam hojd låmpligen 1,75 mtr.

ARBETSBESKRIVNING TILL FORSLAG TILLORDNANDE
AV NY BEGRAVNINGSPLATS FOR SIMRISHAMN.

schaktning och uppfyllning Dår schaktning eller uppfyllning skall ske
borttages forst all matjord, vilken upplågges på anvisade platser inom område
for att sedan utlåggas på de avschaktade eller uppfyllda områdena.

Schaktningar och uppfyllningar framgå av ritningarna. Gravning for sten-
murar, håckar, tråd etc. verkstålles på sått, som framgår under respektive rubriker.

Den å området mellan landsvågen och den blivande begravningsplatsen be-
fintliga trådplanteringen borttages och området gråsbesås.

stenmurar. Området inhågnas å tre sidor medelst stenmurar. Dessa sten-
murar utforas i kallmur enligt prov till en tjocklek av 90 cm kring ceremoni-
platsen och 70 cm i (ivrigt till de hojder, som ritningarna ange. Murarna låggas
omsorgsfullt i horisontalt liggande skift med undvikande av skarv samt i goda
forband och på vål lagd grund, gående 70 cm under markytan. Murarna kring
ceremoniplatsen skola låggas på nu befintlig mark, varefter erforderlig uppfyllt
ning verkstålles. Avtåckning å murarna kring ceremoniplatsen och å muren mot
vaster utfores i ett omkring 15 cm hogt skift. Ovriga murar avtåckas med 2 lag
gråstorv. Alla murar bora i synliga delar utforas med mojligast plana bark- eller
klovytor.
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stenplintar. Vid ingångarna utforas plintarna av samma sorts sten som
murarna med val passade, jåmna utsidor och lagda i gott kalkbruk med val fylldafogar, som avputsas i murlivet. Plintarna vid ceremoniplatsens trappor utforaspå samma satt. For uppstållning på dessa plintar av figurskulpturer (eventuellturnor) anbringas sockelplatta i huggen granit.

grindar. I de båda ingångarna insåttas grindar av smidesjarn i enlighetmed arbetsritningar. De hångas på i muren omsorgsfullt inmurade smidda gång-jårn och forses med lås. I ingångarna placeras enligt ritning huggna stoppstenarmot vilka grindarna slå och som forses med kramla eller hål for regel.TRAPPOR. Trappor utforas med framkant av råhuggen granit utan fogstryk-
ning. Mellan stegen utfylles med grus. Granitstegen underpallas omsorgsfullt.ceremoniplatsens Golv. Golvet i ceremoniplatsen utfores av kalkstens-
hållar med jåmna klovytor. Dessa hållar låggas inom en kring yttersidan gående50 cm bred sarg och mellan två diagonalt gående 30 cm breda strångar, likaså
av kalksten. Golvet skall låggas med lutning mot en i platsens mitt befintligkalkstenshåll, placerad over ett avloppsror och forsedd med uthuggna hål for
vattnets avrinnande.

Till underlag for golvet utbredes ett 15 cm tjockt gruslager, som tillstampas val.Katafalk. Trappsteg och plan for katafalkuppstallningen utforas av granit,
huggningsgrad II.

Katafalken utfores av granit, huggningsgrad III.
Steg och plan under- och inmuras med gråstensskårv i kalkcementbruk. Fo-

garna hophuggas noggrant och fyllas med tunnflytande cementbruk.
vattenreservoar. Under katafalkuppstallningen utfores en vattenreservoar

av armerad betong, rymmande omkring 15 kbm. Den skall utforas så att den
åven utgor grund for katafalkuppstallningen.

Tilltråde till reservoaren skall ske genom ett 60 X 60 cm stort hål i dess
tak, belåget framfor katafalken. Hålet tåckes av en av granitstenarna i planet,vilken lågges los och forses med jårnring, så att den lått kan upplyftas.

Vattenfyllningen i reservoaren sker medelst en pumpinråttning vid ån.
Från reservoaren drages tilloppsledninger till 3st.vattenhåmtningsplatser åområdet.
BRUNNAR. Å tre stycken å ritningarna angivna platser for vattenhåmtning an-ordnas kar, vilka gjutas med sidor och botten av betong i blandning 1 :3 : 3. Inner-

och yttersidor strykas 2 gånger med varm asfalttjåra. Oversidan avtåckes med
kalksten i råkopp.

planteringar. Hog hack av svensk gran (Picea abies) kring ceremoniplatsen.Hårtill anvåndas 2—3 gånger skolade 40—50 cm hoga plantor, rakvuxna och
oskadade. De planteras i en rad på 75 cm avstånd. Forstå klippningen skallske efter 5 å 6 år. Ingen toppklippning forran 6—8 meters hojd uppnåtts (under
forutsåttning att topparna ej skadas dessforinnan).

For håcken gråves till 2,5 m bredd och 1,5 m djup, varefter fylles till 85 cm
hojd med matjordsblandad alv och dårpå 65 cm humusblandad matjord.

Hackar av avenbok (Carpinus betulus) till gårdarna II.
Hårtill anvåndas 2—3 gånger skolade 70—80 cm hoga håckplantor. De plan¬teras i en rad på 35—40 cm avstånd.
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For håckarna graves till 1 m bredd och 90 cm djup, varefter fylles med 30 cm
blandjord och dårpå 60 cm matjord (den som finnes på platsen torde duga).

Tradplantering af aim (Ulmus).
Tråd med 2,25 m stammar planteras dår på planen angives. Fås ej så hoga

stammar kvistas till namnda hojd, sedan tråden stått i 2 år.
Buskage av aim (Ulmus).
Skolade håckplantor 60—70 cm hoga planteras i 2 rader zigzag på ett av-

stånd av 1,75 m. Eventuellt. planteras en tredje rad emellan, som efter hand
borttages.

Tradplantering av pyramidpoppel (Populus pyramidalis).
Kring den runda utvidgningen å vågen vid områdets sodra gråns planteras

4 st. tråd på angivna platser.
Stockholm i April 1923. SVEN MARKELIUS.

TRÆDEPLANTER
(Fortsat.)

Den bedste „Trædeplante", jeg kender, er Cotula squalida. Mange finder
Løvets brune Farve kedelig. Jeg kan godt lide baade Farven og de smaa Blades
pæne, bregnelignende Form. Naar Planten bruges som „levende Vejmateriale",
tror jeg dog, langt de fleste vil finde Behag i den brune Farve, ja maaske fore¬
trække den for andre Farver, f. Eks. grønt. Den er f. Eks. langt behageligere
for Øjnene end Sand og Grus, som i Tørke og Sol glimter og skinner ubehage¬
ligt hvidt og skærende. Paa 3—4aarige Tæpper af Cotula squalida er Løvmassen
saa tyk, at Foden synker flere Tommer ned, og lige saa fjedrende som tykke,
bløde Tæpper. 5aarige Cotulatæpper er lige saa bløde som lOOaarige Græsplæner,
og i vort Klima sikkert mindre anfægtede af Færdsel; ja endog ret flittig Færd¬
sel med jernbeslaaede Træsko har ikke paavirket mit 3aarige Cotulatæppe saa
meget, at Slid er til at spore. — Ingen Plante kan være lettere at dyrke end
Cotula squalida. Den trives fortrinlig i al Jord, næringsrig som mager, tør som
fugtig, og i enhver Belysningsgrad undtagen dyb Skygge. Den bør ikke gerne
plantes tæt ved spæde Smaaplanter, som den overrender, før man ser sig for,
men som den iøvrigt er let at fjerne fra, og som den sjældent ødelægger, med¬
mindre dens Kvælerarbejde faar Lov at fortsæjttes længere Tid. Selv om Cotula
kan udarte til Ukrudt, er den noget af det behageligste Ukrudt, som tænkes kan,
fordi dens filtrede Væv af Ranker fletter sig' lige i Jordskorpen, saa man blot
behøver at stikke Spaden under et Hjørne af Vævet for at kunne trække en stor,
sammenhængende Kage op, og saa er der ikke mere tilbage af Planten paa det
Sted. Frøplanter af Cotula har jeg aldrig set. — Cotula squalida's brune Farve
staar morsomt og pænt til næsten alle andre tæppedannende Planters Farver, f.
Eks. rødbladede Ajuga, graa Thymus og Acæna, hvide Antennaria og Achillea og
alle grønne Farvetoner.

Som Nr. 2 af Trædeplanterne maa jeg nævne „Bjørnegræs", Festuca crinum
ursi. Som Fugeplante burde den maaske kaldes Nr. 1. Dens fine, tætte Pels
og pragtfulde friskgrønne Farve gør den til en af de kønneste Græsarter. Dens
trinde Straa er, trods deres „saftige" grønne Farve, saa haarde og tørre, at de
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Trædeplanter i Flisefuger. Hampton Court.

ikke let lader sig knuse under Støvlesaaler. Arten foretrækker tør og mager Jord,
og den fordrer en Del Sol. Foruden Skønheden og Haardførheden har Bjørne¬
græs den fortræffelige Egenskab at blomstre sparsomt og ikke smide nævne¬
værdigt Frø, men at sætte saa meget mere Kraft ind paa at brede sit smukke,
grønne Pelsværk ud som Puder over Fliserne eller Tæpper over Grønnegangene.
Det maa bemærkes, at Bjørnegræstæpper har en let bølget Overflade, thi de-
plantes og bør gro i Tuer, uklippet, fordi dets ejendommelige, fløjelsagtige Glans
bedst bevares, naar det gror naturligt. Da Bjørnegræs ikke breder sig ved Ud¬
løbere, hverken underjordiske eller overjordiske, men kun formerer sig tueagtig
og sjældent saar sig selv synderligt, bliver det aldrig til Ukrudt.

Armeria, de fleste Arter, kan i Modstandsdygtighed mod Slid og Overlast
næsten maale sig med Bjørnegræs, anvendes som dette og fordrer lignende Vokse¬
forhold. Løvet er knap saa grønt og fløjelsagtigt, men Blomsterne er i mange
Tilfælde et Fortrin, og de taaler baade Spark, Tramp og jævnt Slid bedre end
alle andre Blomster, jeg kender, af tilnærmelsesvis lignende Skønhed.

Arenaria Rosani (syn.: A. graminifolia) er omtrent lige saa god som de fore-
gaaende, særligt i smalle Fuger. Dens Dragt er som det mindste Græs, ganske
dværgagtig lav og lille, men stærk og sejglivet, naar den har tilstrækkeligt drænet
Jord og rigelig Sol. Den breder sig langsomt og er derfor lovlig dyr til udstrakt
Anvendelse. Flere andre Arenaria og Alsine er ogsaa vel anvendelige, mere i
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Hedera arboria i Balje.

Fuger end i Grønnegange, f. Eks. A. rotundifolia, A. cæspitosa (syn.: Spergula
pilifera og Sagina subulata), A. tetraquetra, A. Bauhionorum, A. laricifolia, m. fl.

Antennaria tomentosa maa nævnes blandt de bedste, baade til Fuger og store
Trædetæpper, hvor dens sølvhvide Løv ikke virker for afstikkende eller uroligt.

I Acæna- Slægten findes flere gode Trædeplanter, efter mine Erfaringer navn¬
lig A. glauca og A. Nova Zeelandia, mindre A. microphylla, som i alt Fald her
er lovlig svag. Det er ejendommeligt nok, at vi blandt nyzeelandske Planter
finder saa mange gode Trædeplanter. Ogsaa Cotula squalida og flere andre Co-
tula-Arter er fra Ny Zeeland. Næsten alle synes om Acænernes „Rosenblade" i
graalige eller brunlige Farvetoner, ofte silke- eller metalglinsende. Og A. Nova
Zeelandia's talrige røde Pindsvinefrugter ser i Høj- og Eftersommeren pragtfulde
ud, navnlig i modfaldende Sollys. Acænernes lange, indfiltrede Ranker ligger
oven paa Jorden og slaar Rod efterhaanden. De er lette at begrænse og saar sig
kun lidt. Planterne trives bedst i ret tør Jord og fordrer en Del Sol. De er
gode baade til Fuger (ogsaa lodrette Fuger) og Grønnegange. Paa flittig befær¬
dede Flisegange knuses Rankernes Spidser saa ofte, at Plantens Vækst bliver
mere begrænset, forgrenet og pudedannet, end naar de dyrkes paa Jord eller
Sandunderlag, hvor de kan danne mægtige Tæpper.

Thymus lanuginosus taaler en Del Tramp, selv om den ikke staar saa godt
for Slid som Cotula og Bjørnegræs. Dens kønne graa Løvtæpper klæder saa at
sige alle Omgivelser, og da den kun bruger forholdsvis faa af sine Kræfter til
Blomsterdannelse og vistnok slet ingen til Frø (jeg har i hvert Fald aldrig fundet
Frøplanter), er den den mest holdbare og bedst tæppedannende Timian.

Dermed tror jeg, Listen er udtømt over de Arter, som taaler tilstrækkeligt Slid
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til at fortjene Navnet Trædeplanter og
kan købes for en tilstrækkelig billig
Pris til at kunne anvendes i nogen
videre Udstrækning. Skulde nogen af
Læserne have Erfaring om andre, lige
saa egnede Arter, er vistnok mange
andre Læsere, jeg i hvert Fald, glade
ved Oplysninger om saadanne.

Til Flisefuger, hvor Færdselen er

ringe, og der kan regnes med Skaan-
somhed, eller hvor Fugerne er saa
brede og dybe, at Planterne tildels
kan faa Plads mellem Fliserne, kan
nævnes mange egnede Arter, f. Eks.
Ajuga reptans atropurpurea, Arenaria
balearica, Aster alpinus, Aubrietia,
Dværg-Campanula, Dværg-Dianthus,
lave Erica, Erigeron glabellus, Gen-
tiana acaulis, Hepatica, Heuchera,
Iberis, Linaria, Lysimachia numularia,
Mentha requini, Dværg-Pentstemon,
Phlox setacea, Polygonum affine,
Dværg-Potentilla, lave Primula, lave
Saxifraga, lave Sedum, Sempervivum,
Tiarella, lave Veronica, Viola cornuta
og gracilis, og andre.

Aksel Olsen.

PLANTEBALJER.
J^Jen moderne Have rummer mange Enkeltheder, udformes og opbygges egent¬

lig af lutter Detailler til et fast sammentømret Hele. Hvad man ofte træffer
paa mellem disse Enkeltheder, er saadanne Pladser i Haven, der særlig er tænkt
som Opholdssteder for Mennesker. Ikke egentlig Siddepladser, i hvert Tilfælde
saaledes som saadanne almindeligt opfattes, snarere kan de betegnes som Have¬
rum med henstillede Møbler. Himlen danner Loft, Hæk eller Mur Vægge, og
Græs, Grus eller Fliselægning Gulv.

Et saadant Haverum kan trænge til Udstyr, og Savnet kan, som Billederne
viser, afhjælpes ved Hjælp af Planter i Baljer. Ovenstaaende Billede viser Nepeta
Mussini anvendt paa denne Maade i Direktør J. P. Lunds Have paa Rosbæksvej,
men foruden denne smukke Plante fandt ogsaa andre Stauder, som f. Eks. Funkia
Sieboldic, Lupinus polyphyllus og tidligblomstrende Chrysanthemum efter Have¬
arkitekten, Kommunegartner G. N. Brandts Anvisning Anvendelse paa samme
Maade Sæsonen ud. Har man tilstrækkelig mange Baljer til Disposition, kan man
let skaffe sig et vekslende Flor af blomstrende Stauder til Dekoration Sommeren
igennem. Billedet Side 35 viser en Hedera arborea indplantet i Balje med
Vinterdekoration for Øje. A. ulleriks.

Nepeta Mussini i Balje
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AMALIENBORG HAVE SET FRA NUVÆRENDE ST. ANNÆ PLADS

HAVEN VED AMALIENBORG I KØBENHAVN
ET LILLE BIDRAG TIL DENS HISTORIE

J Danmarks første enevoldskonge Frederik Ills regeringstid påbegyndtes opførel¬
sen af et slot, omtrent hvor nu de nordligste af de fire Amalienborg palæer

er beliggende, og syd for slottets lange fagade anlagdes en have på arealet mel¬
lem nuværende Bredgade, St. Annæplads og Ny Toldbodgade. Man kan læse der¬
om i Carl Bruun: København (1890) og i Danmarks Havebrug og Gartneri ved
Svend Bruun og Axel Lange (1920).

Dette anlæg fuldførtes med stor bekostning af enkedronning Sophie Amalie
i årene efter kongens død (1670), og allerede i 1689 blev slottet ødelagt ved en
ulykkelig brand fire år efter Sophie Amalies død.

Et samtidigt prospekt (se side 39) giver en forestilling om havens karakter 8 år før
branden og viser, hvor langt Danmark endnu den gang, da Le Notres stil for længst
var trængt igennem i Frankrig, stod tilbage. Man ser renæssancens ensartede
kvarterer, ja det synes tilmed at have været et særligt åndløst og uinteressant
anlæg med sine regelmæssigt plantede graner og sit ganske ensartede hække-
mønster; så vidt man da kan dømme alene efter et billede, hvad vel nok ikke er
helt retfærdigt.

Christian V lod en så berømt mand som Ole Rømer, der allerede den gang
havde bistået Le Notre med anlægene ved Versaille, udarbejde forslag til genop¬
bygning af slot og have, uden at dette dog førte til positive resultater. Arealet
henlå ubenyttet henved en menneskealder, indtil byggelysten igen blev levende
under Frederik IV. Som kronprins havde Frederik IV været ude i verden, hvor
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PLAN I RIGSARKIVET

han navnlig havde fået interesse for italiensk bygnings- og havekunst, hvilket
skulde komme til at give sig udslag både her, ved opførelsen af slottet på Valby
bakke og senere slottet Fredensborg.

Efter den omfattende brand 1728 førtes store mængder muraffald ud på det
lavtliggende terræn, der yderligere forhøjedes ved udgravning af kanaler langs
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alle sider, og i kongens to sidste leveår opførtes da længere mod syd end der,
hvor det første slot havde ligget, en ejendommelig kuppeldækket, ottekantet pa¬
villon med fire tilsluttende kabinetter, til begge sider forbundet med orangerier,
buegange, stalde og økonomibygninger. Nord for disse lagdes en „mønsterplads"
for garnisonen, og syd for opstod Amalienborg have i ny skikkelse.

Saa vidt vides, findes der ikke andre udtalelser om havens udseende end
Thurahs i „Den danske Vitruvius" 1746—49.

Han skildrer anlæget som temmelig stort, sirligt og velindrettet, smykket med
„en Del kunstige og fortræffelige Billeder, hvoriblandt billigen regnes tvende
Stykker af hvidt Marmor, nemlig Orpheus og Euridice af den berømte Floren¬
tiner Johan Baratta, en Mercurius af forgyldt Kobber, de fire Aarstider af hvidt
Marmor, de fire Elementer af Bly o. s. v., som alle fortjene af en Kjender nøie
at betragtes". De førstnævnte „Billeder" skal være de to figurer, der i nutiden
har deres plads i nicherne på Herkulespavillonen i Kongens-have. I Thurahs værk
findes plan af haven gengivet i kobberstik. <(Se side 43.)

Den ottekantede pavillon med sine udhuse ses mellem have og ekserserplads,
liggende på en lav, gennemgående terrasse med ramper midt for og for enderne
og med fire trapper lige for fire af de syv alleer, der deler arealet på langs. Et
samtidigt, ikke videre fremragende prospekt (side 37) illustrerer ganske godt havens om¬
givelser, det nuværende Moltkeske palæ på hjørnet af Bredgade (Norgesgade) og
Dronningens-tværgade, opført af greve Danneskjold Laurvig, nuværende lands-
retsbygning på hjørnet af Fredericiagade (bygget til landkadetakademi, senere
italiensk operahus), Kastellet, Toldboden og Maltmøllen og giver også nogen
forestilling om Amalienborgbygningerne og det tremmeværkslysthus, der på planen
i Den danske Vitruvius er vist midt i haven.

Dette lysthus med sine fire sidekabinetter ligger i midteralleernes skærings¬
punkt, omgivet af fire bassiner. Mellem disse og terrassen ligger to broderipar-

59



PLAN I RIGSARKIVET

terrer, rimeligvis udført af buksbom og græsrabatter med orangetræer i ballier og
vaser, men uden navnetræk. De fire hjørnekvarterer har hver sit bassin, det ene
med en ø og en bro, men alle forskelligt udformede, uden at det iøvrigt er let
direkte af planen at danne sig en forestilling om de nærmere enkeltheder.

Tre broer forbinder have og ekserserplads med den omliggende by, den ene
har øjensynlig ligget i forlængelse af Dronningens-tværgade, hvor nu Odd-Fellow-
palæets skønne gitterport har sin plads.

Det allermeste angående dette nu totalt forsvundne barokanlæg ligger imid¬
lertid i mørke, og det vilde være af stor værdi for forståelsen af den tids danske
haver, om der kunde tilvejebringes lidt nærmere oplysninger om dette Frederik IVs
sidste anlæg. Der foreligger intet om, hvem der har tegnet anlæget i den form,
i hvilket det er gengivet hos Thurah, men det er vel nok rimeligt, at det skyldes
en af Christian Vis kunstnere, maaske Thurah selv eller Nicolai Eigtved, en af
Danmarks betydeligste arkitekter (Amalienborgpalæerne, Christianskirken m. m.),
der oprindelig var uddannet som gartner, og som kom hjem fra sin store uden¬
landsrejse 1736 for at træde i kongens tjeneste.

40



Som et lille bidrag til nærmere oplysning om Amalienborghaven skal her frem¬
drages gengivelser af tre planer, der ligger i Rigsarkivet, og som uden al tvivl
må henføres til Amalienborg under Frederik IV, selv om de mangler al påskrift,
der kunde give oplysning herom.

Alle tre planer har broderiparterrer med Frederik IV.s navnetræk og må alt¬
så antages at stamme fra denne konges regeringstid (1699—1730). Da Sophie
Amalies slot nedbrændte allerede ti år før Frederik IVs tronbestigelse, må planen
side 38 sættes i forbindelse med ønsker om en genopbygning af slottet under en
form lignende den oprindelige og på samme plads. Denne plan er næppe ud¬
ført af nogen mester i faget, selv om tegnefærdigheden intet lader tilbage at
ønske; derpå tyder den meget mangelfulde tilknytning mellem hus og have, den
kedelige tværdeling halvt med broderimønstre og halvt med hækkeindhegnede
busketter ligesom den mangel på fantasi, der giver sig udtryk ved alle enkelt¬
heders monotone Udformning.

Det kronede spejlmonogram med bogstavet L, der ses i broderiparterrerne
længere nede i haven, viser, at tegningen er udført inden dronning Louises død
1721, og bekræfter den antagelse, at denne plan er udført på en tid, hvor der
endnu var planer oppe om en genopførelse af slottet, medens bygningernes
grundrids på de to andre planer fortæller, at denne tanke da var opgivet, og at
derimod forslaget til det bygningsværk, der opførtes i Frederik IVs sidste leveår,
og som ses i Thurahs værk, allerede har foreligget, i alle tilfælde da planen
side 40 blev tegnet. Af navnetrækkene fremgår, at begge disse planer er blevet til,
efter at Anna Sophie Reventlow var blevet ophøjet til dronning (1721).

Planen (side 42) bærer foruden kongeparrets monogrammer tillige kronprins
Christians, kronprinsesse Sophie Magdalenes og prinsesse Charlottes navnetræk,
og det er vel rimeligt at antage, at det sidste monogram, et F., hentyder til et
af Anna Sophies børn, der alle døde som små.

Hvordan nu disse to planer står i forhold til Thurahs gengivelse af haven,
som den virkelig forelå i 1746—49, er ikke så lige at tænke sig til, kun kan man
antagelig af den omstændighed, at bygningerne på Thurahs plan ligger på en,
ganske vist ret lav, terrasse, medens de to andre planer ikke viser højdeforskel,
slutte, at de to planer ikke har været ført ud i virkeligheden, men må betragtes
som forslag, der har været forelagt majestæten, før bygningerne blev opført, og
uden at finde nåde for hans øjne.

Medens planen side 40 er mest tiltalende rrted sit smukke friluftsteater med am¬
fiteatralsk ordnet tilskuerplads og sin labyrinth, med tremmeværkspavillonen an¬
bragt i baggrunden i stedet for længere fremme og med sin udmærket gode til¬
slutning til bygningerne, ser det ud til, at planen side 42 har dannet grundlaget
for den plan, der er kommen til udførelse, idet hovedinddelingen, tremmeværks¬
pavillonen og de store bassiners placering er ganske den samme. For i nogen
grad at afhjælpe manglen på tilslutning mellem hus og have har man så ind¬
skudt terrassen med dens trapper, og da den lille prins eller prinsesse i mellem¬
tiden er død, er man gået bort fra anvendelse af navnetræk og har valgt et andet
broderimønster, idet man ligeledes har udformet de forskellige enkeltheder mere
mangfoldigt straks ved anlæget eller, hvad vist er det rimeligste at antage, lidt
efter lidt i årenes løb.

Mon den første, tilsidelagte plan ikke skulde stamme fra Krieger, der den
gang var ansat som hofgartner på Rosenborg, Krieger, der vel nok kan betrag-
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tes som Danmarks første havearkitekt, ham, der ligesom senere Eigtved begyndte
sin løbebane som gartner for også at ende som kongens mest betroede bygnings¬
kyndige mand, ham, hvem vi blandt andet skylder det smukt gennemførte terrassse-
anlæg på Frederiksborg?

Herligheden varede kun kort, for i 1749 blev kanalerne fyldt til, bygningerne
nedreves, og Eigtved gik i gang med opførelse af de fire adels-palæer omkring
den ottekantede plads ligesom han påbegyndte Frederikskirken, medens det øv¬
rige areal udstykkedes til bebyggelse under jævnere former.

Ud over de to marmorfigurer i herkulespavillonens nicher er der næppe syn¬
lige spor tilbage af dette ret storslåede anlæg i hovedstaden, idet det vistnok
må bero på en misforståelse, når enkelte gamle linde i de nordligst beliggende
palæhaver antages at stamme fra Frederik IVs have, da denne ganske sikkert
ikke har strakt sig længere mod nord end til nuværende Frederiksgade.

E. Erstad-Jørgensen.

LANDSKAB OG KULTUR.
Paul Schultze-Naumburg: Die Gestaltung der Landschaft

durch den Menschen.
Kulturarbeiten VII., VIII. og IX. Bind 1916—17.
Samme bog i ny udgave med undertitel: Kulturarbeiten

I. Band 1922.
Begge Georg D. W. Callwey, Miinchen.

Med denne Bog afsluttede Paul Schultze-Naumburg sin gennemgang af vore kulturarbejdersskønhedsmæssige forhold, men han lader den nu komme som første bind i en ny udgave af
„Kulturarbeiten". Og med rette, det er sikkert seriens allerbedste del, her hæver han sig op
til et stort og frit udsyn over hele stoffet, ser kulturens prægen og omformen af landskabet i
hel sammenhæng.

Jordoverfladens forandring ved menneskehedens kulturfrembringelser behandles i seks afsnit:
Veje — skov- og landbrugsmæssig udnyttelse af plantevæksten — udvinding af mineraler

— vandets udnyttelse — jernbaner og industrielle anlæg — bygværker.
Både første og anden udgave er smukt udstyrede, billedrigdommen er forbløffende, alene

billederne siger næsten tilstrækkeligt uden tekstens støtte.
Man må føle vemod ved tanken om, at den slags ting overhovedet må siges, at det er

nødvendigt at skrive bøger af den art. Så godt som intet sted hævdes et synspunkt, der vil
vække modsigelse hos et menneske med mindstemål af æstetisk naturfølelse, det er ikke nogen
videnskabelig æstetisk etik, men indlysende simple „bud", der burde leve i ethvert menneskes
sind. Hvert daarligt eksempel råber til himlen, og dog er det således, at vi alle kender talrige
gentagelser. I indledningen siges, at den vilde kun skatter det, han kan æde, det moderne
menneske kun det, der kan værdsættes i en pengesum. Ja, og man kunde fristes til at sige,
der er en ren monomani for det økonomiske overalt, det er en sand overtro, at kun det hæs¬
lige er økonomisk, at harmoni og naturlighed må være uforenelige med økonomi. Det stik
modsatte er jo tilfældet, i langt overvejende grad er de daarlige eksempler i alle seriens ni
bind ikke alene uskønne kulturfrembringelser, men også uøkonomiske løsninger af de givne
opgaver. Simpelthen fordi deres uskønhed består i misforståelse eller tilsløring af tingenes formål.

Som så ofte før fremhæver Schultze-Naumburg gartnernes synder, men der findes dog det
første sted en fodnote, hvori han erkender, at der også mellem gartnere er opvokset en ny
slægt, med sundere øjne og en fast villie til at rense op i fortidens synder.

Det første afsnit om veje berører jo ellers i mindre grad gartneriske spørgsmål, dog er der
et par afskrækkende eksempler på sirlige gangføringer, der er uden mindste harmoni med
omgivelserne.

Trævækstens betydning for landskabet tillægges den allerstørste betydning. Der skelnes
mellem massevirkning i skov, lund og park, rhytmisk virkning i alleer, trærækker og træpladser
og enkeltvirkning som fritstående træer. Ved omtalen af skove udtrykkes megen bitterhed mod
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flertallet af de tyske forstmænd for deres ringe hensyntagen til skovens betydning for land¬
skabets skønhed. Der ses der som her alt for meget på nytten, på „rationel" drift. Forfatte¬
ren finder det særlig beklageligt, at skovene i så overvejende grad forvandles til nåletræsskove,
at de afdrives efter skematiske principper og efter unaturlige grænser, således at der i unødig
grad fremkommer sår og flænger i landskabsbilledet. Skovens æstetiske betydning fremhæves
stærkt; der siges blandt andet: „Således er skovspørgsmålet nu blevet brændende i Berlin, man
har i sidste time erkendt, at storstaden skal ikke alene bruge lunger, også skovens ro, hvile
og sjælelige indvirkning er et livsspørgsmål for beboerne."

Schultze-Naumburg er et udpræget følelsesmenneske, han elsker og forstår ret det primi¬
tive, det romantiske og traditionsudvikledes skønhed. Kan han end ikke følges overalt, han
støder intet sted, fordi hans domme er forsigtige, han generaliserer sjældent, og hans følsomhed
bliver aldrig ensidig eller hysterisk. I hans omtale af skoven er der et punkt, hvor hans syns¬
punkt vil forstås, men hvor man ikke uden videre følger med. Han beklager kulturskovenes
ringe afveksling, deres ensartede plantninger, og han har vel ret, når han hævder, at alene et
udpræget nyttehensyn, nemlig hensyntagen til jordbundens forskelligartethed, måtte opfordre til
mere afvekslende plantninger. Men det er næppe rigtigt, når han ivrer mod rækkeplantning.
Når en skov er plantet, så er den plantet, der opnåedes sikkert intet ved at tilsløre denne
kendsgerning ved uregelmæssig plantning. Også en kulturskov af nåletræer kan have sin skøn¬
hed, dens væsentlige karakteregenskab er jo træernes ensartethed, måske er rækkeplantningen
netop et plus. Dette har jo størst betydning for skovens indre virkning, for dens eksteriøre
landskabsvirkning gælder det, at skovlegemet ikke får stygge sår ved hensynsløs afdrift, som
nævnt ovenfor, og at skovrandens naturlige form og opbygning ikke tankeløst ødelægges, der
fremføres grelle exempler på ødelæggelse af løvtræskovrande ved plantning af graner udenfor.

Ved omtalen af alleer fører han et varmt forsvar for pyramidepoplen. Det er Tysklands
nationale vejtræ; når det siges, at Napoleon har indført den i Tyskland, benægtes dette under
henvisning til gamle stik fra før hans tid, han anvendte den til plantning ved sine vejanlæg,
fordi den var almindelig anvendt dertil allerede da. På sine rejser rundt i landet har forfatte¬
ren til sin sorg fundet talrige spor af alleer fra det attende århundrede, som er omhuggede i
det nittende, og han ivrer mod fanatiske forstbotanikere, der vil omhugge popler, så såre de
viser tegn til sygdom. Poplerne forsvares ikke mindst virkningsfuldt med de talrige gode billeder.

Han finder grund til at advare mod for overdreven plantning af frugttræer. Fig. 109 viser,
hvor smuk en kirsebærallé kan være.

Graner er uegnede til alléplantning, fordi de er uskønne, når de stammes op, og det frarådes
indstændigt at plante dem i mindre Haver. Det er jo fuldstændig rigtigt, men er det rigtigt at
sige det samme om fyr? Fig. 120 viser en vidunderlig smuk fyr i et bjerglandskab; ja, den er
tilvisse der i nøjeste harmoni med sine omgivelser, der er den inderligste vekselvirkning mellem
træ og landskab, men selv om fyrrens skønhed ikke således fremhæves i en have eller i et
kulturlandskab, derfor bliver dens skønhed ikke mindre eller dens tilstedeværelse en dissonans.

Til slut omtales de enkeltstående træers betydning for landskabet, disse skattes højt, deres
betydning for hjemstavnen sammenlignes med kirke og slot, og der siges iøvrigt mange træffende
ting om menneskers forhold til „personlige" træer. Fig. 151 og 157 viser eksempler på enkelt¬
stående trægrupper, accentuering af lidt dagligdags landskaber, og 155 og 156 viser, hvilken mo¬
numentalitet en mægtig trægruppe forlener en lille beskeden bolig med. 159 og 160 er af¬
skrækkende exempler på, hvorledes en gartner har ødelagt en prægtig trægruppe på en høj ved
at plante blommetræer i en krans om den.

Man glæder sig over forfatterens forståelse af det unormales skønhed, stævnede pil, nøgne,
knudrede rødder og gamle revnede træer.

1 de sidste afsnit gennemgås de andre kulturarbejders betydning for landskabet, en gennem¬
gang, der på sin vis er ligeså interessant og belærende og ligeså udmærket illustreret.

I noget højere grad end de foregående bind er disse sidste møntet på tyske forhold, der
går igennem hele bogen en patriotisk grundtone, der vel må ses med verdenskrigen som
baggrund. Vistnok kun et sted skurrer denne tone, nemlig under omtalen af Waterloo-mindet,
som er skændet på det hæsligste af hotelbygninger og sligt. Ved omtale heraf udtrykkes håbet
om, at tysk kultur vil sørge for, at disse bygninger forsvinder, en passus, der dog er udeladt i
den sidste udgave. Men ellers udtrykker hver side og hvert billede i bogen forfatterens kær¬
lighed til sin hjemstavn på den smukkeste, den menneskeligste måde.

Sammenlignes forholdene i Danmark og Tyskland på dette område, må det desværre er¬
kendes, at her er et værn for landskabets naturlige skønhed endnu mere påkrævet. Vel udsletter
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vi intet sted landskabets oprindelige karakter over så store strækninger som i Schlesien og
Westfalen, men vort land er i det hele tættere bebygget, og denne bebyggelse er spredt. 1
Tyskland er bebyggelsen jo i overvejende grad samlet i landsbyer, medens den hos os spredes
mere og mere, særlig under de senere års udstykninger. Her hjemme er der ganske vist ret
mange organisationer, der på en eller anden måde har interesse for denne sag, men fraset
Bedre Byggeskik går deres bestræbelser overvejende i bevarende, i negativ retning. Dette er
selvfølgelig udmærket, men det er ingenlunde nok, thi såfremt der ikke samtidig udfoldes endnu
stærkere bestræbelser i positiv retning, da er de bevarende betræbelser til ringe nytte.

Der udgik i efteråret 1923 en meddelelse fra naturfredningsnævnet om, at et smukt ålandskab
ved den udstykkede herregård Spanager var blevet fredet. Dette var jo yderst glædeligt, det
burde kun være en dagligdags begivenhed. Men såfremt nu de mange nye hjem, der rejser
sig på de udstrakte marker, bliver uskønne, udparcelleringen kan være dårlig, bebyggelsen grim
og beplantningen ligeså, ja så er der jo ikke opnået så farlig meget ved at frede egene ved åen.
Jeg kender intet til forholdene ved Spanager, men i al almindelighed vil den bebyggelse, der i
vor tid finder sted ud over landet, kun give de kommende tider et dårligt minde om vor kultur.
Fordi det danske landskab er så blødt og vegt, bliver det så sårbart, men samtidig på en vis
måde også lettere at skærme.

Bebyggelsens betydning forstås jo i ret høj grad, men der burde dog sættes langt stærkere
kræfter ind på at forbedre forholdene. Trævækstens betydning har derimod kun de færreste
forståelsen af, og den er dog sideordnet med det første. Det er så glædeligt, at Schultze-Naum-
burg er klar over dette både med hensyn til den „voksede" og den „plantede" trævækst. Dette
kan måske bestyrke håbet om, at en sådan erkendelse også vil vågne herhjemme engang.

C. Th. Sørensen.

EN HÆKKLIPPEMASKINE

TVTaar et eller andet Materiale stiger i Pris, gaar alle Bestræbelser ud paa at
^ finde Metoder, efter hvilke det samme Produkt kan fremstilles af andet lig¬
nende Materiale, eller Fremgangsmaader, der gør det muligt at naa Maalet ved
Anvendelse af en Brøkdel af det dyre Stof; og noget ganske tilsvarende er Til¬
fældet, naar Arbejdskraften stiger i Værdi, idet Bestræbelserne i saa Tilfælde
maa indstilles paa at finde Fremgangsmaader, der kræver mindre Tid og mindre
Kraft.

Det er i første Linie den stigende Arbejdsløn, der i Tidens Løb har medført
Haandværkets Industrialisering, ligesom det er Industrialiseringen, der muliggør
den højere Arbejdsløn. Ved Hjælp af ofte sindrigt udtænkte og mere eller mindre
komplicerede Maskiner er det muligt for den enkelte Arbejder at udføre mange¬
dobbelt Arbejde paa en kort Arbejdsdag, og under disse Forhold er den højere
Arbejdsløn ganske selvfølgelig af mindre Betydning for Prisen paa det færdige
Produkt end der, hvor den samme Arbejdsløn skal fordeles paa et langt ringere
Kvantum færdige Varer.

Havekunstens Venner vil derfor hilse enhver Opfindelse, der sparer Tid ved
Havearbejdets Udførelse, velkommen. Kun ved en mere og mere systematisk
Udnyttelse af den dyre Arbejdskraft vil det være Samfundet muligt at opretholde
de Haver, der findes, og stadig at anlægge nye. En saadan Opfindelse kan
Havekunst i Dag vise sine Læsere.

Det drejer sig om en Hækklippemaskine, en amerikansk Opfindelse, der ny¬
lig er kommen til Landet, og som reducerer det med Hækklipning forbundne
Arbejde ganske betydeligt. Navnlig for mange gamle Slots- og Herregaardshaver,
hvor de gamle Hække fra Baroktiden endnu er bevarede, vil denne Opfindelse
betyde en haardt tiltrængt Hjælp til Bevarelse af disse skønne Kulturmonumenter,
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der desværre trues fra saa mange Sider, men allermest netop fra de Forhold, den
højere Arbejdsløn har medført.

At denne lille Maskine ogsaa vil faa Betydning for Tidens egne Frembringel¬
ser, er en Selvfølge og fremgaar af nedenstaaende nærmere Omtale, der skyldes
en af de allerede ikke faa Fagmænd, der har taget Maskinen i Brug, Inspektørenfor den mere end 50 ha store Vestre Kirkegaard her ved København, Lederen af
det hjemlige Anlæg, der maaske rummer det største samlede Hækkeareal, og hvorder altsaa er rig Anledning til at gøre Erfaringer paa dette særlige Omraade.

Red.

^om et af de Omraader indenfor Havebruget, hvor Udviklingen har staaet stille,hvor man indtil nu har benyttet de samme Redskaber, man anvendte for 200 Aar
siden, maa nævnes „Klipning af Hække".

Der har været fremstillet Sakse af forskellig Konstruktion; men den gammel¬kendte Form for Hæksakse er dog den, der hidtil saagodtsom udelukkende har
været anvendt overalt herhjemme.

1 Juni Maaned 1923 blev jeg af Ingeniør Johs. Hansen Amaliegade 36 anmodet
om at prøve en af ham, fra Amerika indført Hækklippemaskine, som bærer det
ret fordringsfulde Navn „Little Wonder", og for hvilken Firmaet for Skandinavien
har erhvervet Eneforhandling. .

Ved første Demonstration stillede jeg mig straks meget skeptisk overfor Ma¬
skinens Brugbarhed, men indvilligede dog i at beholde den til Prøve nogle Dage.Det viste sig da, at Maskinen, efterhaanden som man fik Øvelse i at bruge den,
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ikke alene var brugbar, men at den med stor Fordel kunde anvendes, særlig til
alle større Hække, fra % Meter og opefter. Vi klippede i Sæsonen 1923 med
samme Maskine ca. 7000 løb. Meter større Hække af forsk. Art, saavel løvfæl¬
dende som stedsegrønne (kun til Buksbomhække viste den sig mindre anvende¬
lig). Arbejdet blev udført fuldt saa godt som med Hæksaks og paa mindre end
73 af den sædvanlige Tid, ligesom jeg maa tilføje, at der ikke kunde konstateres
Slid af nogen Betydning.

Maskinen vi har i Brug er Mellemstørrelsen med 1 Meter Skæreflade. Til
lodrette Sider betjenes den let af 1 Mand, paa skraa og vandrette Flader maa
der være 2 om Arbejdet, som absolut ikke er mere trættende end Klipning med
Hæksaks. Smøring maa ske ofte og være omhyggelig; vi er kommen til det Re¬
sultat, at en Blanding af Petroleum og Maskinolie er det bedste, idet Petroleum
opløser de Plantesafter, der ellers let størkner og sætter sig fast mellem Knivene;
bliver disse størknede Plantesafter ikke opløst, arbejder Maskinen alt for tungt.

Konstruktionen er ganske simpel; to Knive, den ene fast, den anden bevæge¬
lig ved Hjælp af en Tandhjulsudveksling; Systemet omtrent som paa en Slaa-
maskine, saa man forbavses over at denne simple Løsning ikke forlængst er funden.

De to vedføjede Illustrationer forklarer bedre end Ord Maskinen og dens An¬
vendelse.

For Anlægsgartnere og andre, der har større Hækarealer at klippe, kan jeg
trygt anbefale Maskinen, der, selv om den er ret dyr at anskaffe, Kr. 150,00,
hurtig vil kunne indtjene Anskaffelsessummen.

Vestre Kirkegaard i Marts 1924.
Chr. Beck Skrydstrup.

I Norsk Gartnerforenings Tidsrkrift for Marts Maaned har Sekretæren i Kristiania
Gartnerforenings Anlægsgruppe, Hr. Hagb. Mevik indrykket en Opfordring til Rekonstruktion af
Gruppen, hvis Medlemstal nu „dels på grunn av fleres overgang til annen virksomhet og dels
på grunn af selvviskhet og likegyldighet svunnet slik inn".

Artiklen, der er baade indtrængende og overbevisende, slutter med det Haab, at alle An¬
lægsgartnere i Kristiania og Omegn vil føle sig opfordret til at indmelde sig, saaledes at Standen
kan staa samlet og enig, naar Foraarssæsonen kommer med de Vanskeligheder ang. Løn- og
Arbejdsvilkaar, der kan tænkes at følge. Anlægsgartner Bjarne Sørby i Kristiania, der er
Sekretær i Kristiania Gartnerforening, er tillige Formand for Anlægsgartnernes Gruppe.

Tidsskriftet GARTENKUNST, der gennem mange Aar og under vekslende Navne (Zeit-
schrift fiir Gartenbau und Gartenkunst, Die Gartenkunst) har repræsenteret den tyske Have¬
kunsts Udøvere under de skiftende Smagsretninger, og som under og navnlig efter Krigen har
ført en stadig sværere og sværere Kamp for Livet, fremtræder fra April i nyt Udstyr.

Det var sandt at sige ogsaa kommet saa langt ned baade med Hensyn til Papir, Tryk og

Stofmængde, at det var rent bedrøveligt at se, og selv om Bladet i sin nye Form endnu ikke
staar fuldt paa Højde med sig selv fra den bedste Tid, betegner Ændringen dog et meget væ¬
sentligt Fremskridt, som maa hilses med Glæde af enhver, der haaber paa en snarlig Genop¬
tagelse af den lykkelige Udvikling, der navnlig i de tysktalende Lande blev saa brutalt afbrudt
ved den store Krig og alle de Ulykker, den førte med sig.

At det har været Gartendirektor Heicke temmelig pinligt at redigere GARTENKUNST i dens
Fornedrelsestilstand, fremgaar allertydeligst deraf, at Aprilnummeret genoptager Lektor Georg-
sens smukke Plan til en Villahave, der første Gang fremkom i nærværende Tidsskrift for Ok¬
tober 1922 og nogle Maaneder senere var gengiven i GARTENKUNST, hvor Billedmaterialet
imidlertid slet ikke kunde gøre sig gældende paa det elendige Papir.
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STATSHAVERNES ADMINISTRATION.
Ovenstående billede gengiver maleren Erick Struckmanns tegning af Bund¬

gaards monument for udvandrede danske.
Monumentet skal fremtræde som en mindehøj, i hvis indre et cirkelrundt,

overhvælvet rum vil blive udsmykket med en relieffrise, fremstillende udvandrin¬
gen, bosættelsen i det fremmede og arbejdet derude til ære for det gamle fædreland.

En forholdsvis snæver gang fører derindv og rummet får sit lys gennem et
cirkelrundt hul i kuppelhvælvingens midte.

Forslaget vil være læserne bekendt gennem dagbladenes omtale fra den aller
sidste tid, en offentlig omtale, som den amerikanske komite har ønsket at undgå,
indtil ministeriets tilladelse til monumentets opførelse i Søndermarken forelå, og
sagen dermed måtte anses for afgjort. Forinden har der været tænkt på og med
negativt resultat forhandlet om dets opførelse i Jægersborg dyrehave, og på
Kastelsvolden, og når nu Søndermarken er blevet udset til at skulle undgælde
er det kun, fordi statshaverne mangler et effektivt værn, således som de oven¬
nævnte anlæg.

Ved opstilling af et monument gør flere hensyn sig gældende, såvel hensynet
til den, monumentet skal hædre, som til giveren og den eller de udførende kunst¬
nere, og når hertil yderligere kommer forskellige nationale interesser, er det en
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selvfølge, at alle de forskellige hensyn bør afvejes mod hverandre. Derfor er
det i virkeligheden en så umådelig vanskelig opgave at gennemføre en monument¬
plan af denne karakter, og derfor bliver resultatet som oftest alt andet end til¬
fredsstillende — tænk blot på Danmarksmonumentet, der måtte flyttes, Holger
Drachmann-statuens mærkelige skæbne eller Finsen-monumentet, for kun at nævne
et par af de værste misforståelser fra de senere år.

Amerikanernes høj, som Struckmann har afbildet den, ser i og for sig ganske
„national" og tiltalende ud, men en ting er et billede, noget ganske andet de
virkelige forhold, hvor alle enkeltheder skal klares og ikke blot på papiret.

Der er vist endnu den dag i dag ingen, der rigtig ved, hvorledes det hele
skal udformes, hverken komiteen eller d'herrer kunstnere. Så vidt man kan for¬
stå, ser de sidste i alle tilfælde meget godt de store vanskeligheder; men sagen
er ulykkeligvis allerede så langt fremme, og apparatet, der er sat i gang, er så
ustandselig stort, at det hele trods alt bliver ved at rulle.

Den enhedsfølelse mellem alle danske jorden over, man har ønsket at hædre,
er imidlertid ikke tjent med et mere eller mindre mislykket monument, og dette
her kan aldrig blive fuldlødig kunst, under alle omstændigheder ikke i Sønder¬
marken, som denrie nu er og forhåbentlig vil vedblive at være.

Motivet til det ydre er jo den oldnordiske gravhøj. Ingen danske vil kunne
se monumentet uden at føle det nære slægtskab med oldtidens kæmpegrave; men
er det overhovedet muligt at indrette en mindehal med ovenlys i en gravhøj uden
at komme ud i den rene karikatur, må det ske under frie forhold og i omgivelser,
der kan udformes i tilslutning hertil; og noget sådant har oprinde¬
lig også været tanken, da man søgte at få den bygget på en slette i Dyrehaven
eller på en bastion i Kastellet.

Ingen af disse steder lykkedes det imidlertid at komme ind, og så fandt man
Søndermarken. Der søger man nu at liste og lempe ved at gå dybere i jorden,
dække med buske og gøre, hvad ellers gøres kan for at lade monumentet blive
så lidt bemærket som muligt.

Men skal et monument skjules? Er den anbringelsesmåde ikke i den mest
åbenbare modstrid med monumentets ide? Hvis man er stolt af de landsmænd, der
drog ud og aldrig vendte tilbage, og ønsker at sætte dem et synligt minde,
gør så skridtet helt ud, byg en mindehal eller et andet monument, men grav det
ikke ned i jorden i et krat inde under skyggende træer; for en mindehal må rejse
sig festlig og stolt.

Kan man virkelig tænke sig at gå ind i jorden som i en gravhvælving for at
mindes de unge, der søgte ud til fjerne egne for at skabe nye hjem og søge
lykken under større forhold?

Således som Søndermarken nu en gang er, kan det monument ikke finde en

værdig plads derinde, for dets ide er kun realisabel under ganske særlige betin¬
gelser, der ikke er tilstede, og som ikke kan tilvejebringes uden ubodelig skade
for den gamle have.

Hvordan tænker man sig lyshullet beskyttet mod drenge uden at skamskænde
det hele med høje hegn, og er man betænkt på at holde opsyn fra morgen til
aften derinde, eller skal adgang være forbudt?

På billedet vokser gamle træer på højens skråning, et næsten uopnåeligt frem-
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tidsperspektiv; men 1 virkeligheden vil højen komme til at ligge på ert ganske
lille åben plet, og når det så viser sig, at belysningen bliver for svag inde mellem
de høje træer, vil der formodentlig blive hugget mere og mere, da reliefferne dog
må kunne ses. Der ligger så den indhegnede høj på en ryddet plads uden al
tilslutning til sine omgivelser, aflåset for havens besøgende ligesom fortet ude i
Dyrehaven, i absolut modstrid med anlægets karakter både som folkepark og som
en del af Frederik IV's skønne slotsanlæg, et af hovedstadens værdifuldeste min¬
der, der burde værnes mod alle indgreb, så længe det er menneskelig muligt.

Planens tilhængere vil hertil svare, at netop de ovenfor antydede forskellige
hensyn har været så stærke, at ingen anden udvej var at finde; men den tale
gælder ikke, så længe sagen ikke har været offentlig drøftet. Der er flere mulig¬
heder for en bedre anbringelse, og i modsat fald var der da den udvej at op¬
stille et monument af en karakter, der kunde passe ind i sine omgivelser. Ingen
får fornøjelse af et mislykket monument, og det er trist gang på gang at være
vidne til, hvorledes g'ode kræfters arbejde på grund af forhold, den enkelte ikke
kan beherske, resulterer i et makværk.

Ude i det nedlagte fæstningsterræn, i Charlottenlund skov, i Fælledparken og
rimeligvis flere andre steder vilde der kunne indrettes langt bedre forhold, end
man nu vil nøjes med; og ved en offentlig drøftelse skulde der nok være kommet
forslag frem, der var bedre.

Resultatet foreligger imidlertid. Indenrigsministeren har, efter at have indhen¬
tet haveinspektørens erklæring, givet sin tilladelse, og derefter er det antagelig
håbløst at ville arbejde for en anden løsning.

Men selv om amerikanernes monumentsag er uigenkaldelig forkludret, og selv
om Søndermarken endnu denne gang må lægge ryg til, bliver der et spørgsmål
af stor principiel betydning tilbage: er det rigtigt og heldigt, at statshaverne lig¬
ger så ubeskyttede, som de ligger, således at en monumentpladssøgende komite,
afvist både her og der, går over, hvor gærdet er lavest og, uden at nogen får
det at vide, rykker ind i en af statshaverne med hvad.som helst, blot et mini¬
sterium, der ellers ikke har synderlig med æstetiske spørgsmål at skaffe, giver
sin billigelse?

„Inspektoratet for de offentlige Lysthaver" sorterer under Indenrigsministeriet
og omfatter her i byen foruden haverne ved Frederiksberg slot tillige Kongens-
have ved Rosenborg, Bibliotekshaven på Slotsholmen og desuden haverne ved
Sorgenfri, Fredensborg og Frederiksborg slot i Nordsjælland, samt haven ved
Gråsten slot.

Det drejer sig med andre ord ikke alene om hovedstadens ældste og ubetin¬
get interessanteste haver men tillige om de kulturhistorisk set værdifuldeste have¬
anlæg i vort land, mindesmærker, på hvis bevarelse der bør lægges den største
vægt.

Er det nu rigtigt, at alt dette lægges i en enkelt mands hånd, en embeds¬
mand, der kun står til ansvar over for et ministerium, af hvilket man ikke med
rette kan forlange hverken gartnerisk eller kunstnerisk indsigt?

Der er ingen grund til at tvivle om hr. Clemen Jensens gode vilje, efter si¬
gende er han desuden en af ministeriet meget påskønnet embedsmand, men han
er ikke den mand, der med autoritet kan og vil træde i skranken for de haver,
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der er stillet under hans varetægt. Hans gartneriske ledelse af haverne er des¬
uden alt andet end betryggende, hvad jeg for de frederiksbergske havers ved¬
kommende har gjort nærmere rede for i sidste nummer af tidsskriftet „Forskøn¬
nelsen", og haverne må skånes, hvis de ikke snart skal gå deres undergang i
møde.

E. Erstad-Jørgensen.

Redaktionen har fundet det betimeligt at gøre dette til Genstand for nærmere

Overvejelse og har til en Kreds af Mænd, hver enkelt med sine særlige Forud¬
sætninger, rettet følgende Spørgsmaal:

1) Finder De Statshavernes Administration tilstrækkelig betryggende?
og i benægtende Fald

2) Hvad kan De tænke Dem foretaget for at forbedre disse Forhold?

C mukke Haver har altid spillet en stor Rolle for Kunsten og Livet. Gamle Ha¬
ver er Skønhedsværdier, der ikke kan erstattes i Løbet af et enkelt Aarhun-

drede. Herregaardshaverne, til hvilke Besidderne i de allerfleste Tilfælde har givet
omboende og Turister Adgang, ofte med videst gaaende Liberalitet, har været en
Kilde til Glæde og Nydelse for Befolkningen og trues nu ved et haardhændet
gennemført Lovbud med Ødelæggelse. Den ene Herregaardspark efter den anden
overgives til Vanrøgt, og Haverne bortforpagtes til ren og skær Nyttebrug. Der¬
for er det af stor Betydning, i det mindste at bevare enkelte gode Eksempler,
og hertil maa først og fremmest regnes de kongelige Haver, der alle hører til
Landets ældste og bedste Anlæg. For at bevare disse, maa de betragtes som
historiske Monumenter, ligesom interessante Bygningsværker. Derfor maa der
kun i yderste Tilfælde tilføres dem nyt, saasom moderne Monumenter eller Ting
som de Vandtaarne, der er opført i Søndermarken. Ved Omdannelsen af det
store Bassin bag Slottet til en lukket Beholder for Vandværket blevsaa at sige Sjælen i
Anlægget fjernet. En væsentlig Forringelse af Søndermarken som historisk Monu¬
ment vil det ogsaa betyde, hvis Amerikanernes Parodi paa en Kæmpehøj herude
blev til Virkelighed. Denne Ide er kun en Fornyelse af en forlængst skrinlagt
Smagsforvildelse fra den sentimentale Tidsalder — „Grave, om vi end ingen be¬
grave", som det hedder i Goethes Travesti. Og selv om det ikke skal nægtes,
at mange af dem, der drog hjemmefra, som selfmade men, ved ærligt og ihærdigt
Arbejde i det fjerne Vesten, har gjort deres gamle Hjemland Ære, staar vi dog
den Tid endnu nær, da man glædede sig i Familien, naar dens Døgenigt og sorte Faar
lykkelig og vel var bleven ekspederet til Amerika, saa at det ogsaa af den Grund
falder svært at tage Tanken helt højtideligt.

Ønskeligt var det, om der kunde nedsættes et Raad af almindelige Sagkyndige
til Støtte for Haveinspektøren i dennes Bestræbelser for at hindre fremtidige
Overgreb paa de kongelige Havers nedarvede Skønhedsværdier.

Louis Bobé.
Dr. phil., Kongelig Ordenshistoriograf.
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At besvare Redaktionens Spørgsmaal saavidt dette angaar den rent tekniske
Pleje af Havens Vegetation er mig ikke muligt. Spørgsmaalet er for om¬

fangsrigt og, paa Grund af Havernes og Beplantningernes indbyrdes store For¬
skel, for indviklet; men navnlig vilde en Besvarelse kræve et førstehaands Kend¬
skab til, hvilke Maal Ledelsen forfølger, og til, hvilke Midler den anvender. Uden
en saadan Viden kunde Besvarelsen let blive uretfærdig. Jeg maa derfor lade
denne — den vigtigste Side af Redaktionens Spørgsmaal — ubesvaret, og nøjes
med at gøre opmærksom paa, at Kritikken i Almindelighed er ganske paa Vild¬
spor, naar den ensidigt angriber Omfanget af Haveinspektørens Hugster. Disse
aarlige Avisartikler er blot Udslag af Folks oprigtige Kærlighed til Træer, og er
ofte helt rørende at læse, men sete med ukærlige Øjne er de i Reglen Nonsens.
Der hugges næppe for meget, men ved Valget af Udhugsten og især af Nyplant¬
ningen følges adskillige Steder forkerte eller dog uudgrundelige Principper, i
hvert Fald for saa vidt der da med Arbejderne kun tilstræbes Opretholdelsen af
Vegetationens Omfang, Fylde og Vivacitet. Hvis der forfølges andre Formaal,
maa det anses for forkasteligt; men denne Anskuelse deles forhaabentligt ogsaa
af Haveinspektøren.

Medens jeg saaledes paa Grund af Spørgsmaalets Omfang og manglende Lej¬
lighed til at sætte mig ind deri maa svare Red. ufyldestgørende for saa vidt an¬
gaar Plantningerne, tør jeg derimod uden Tøven udtale, at betragtet som Bevogt¬
ning af historiske og kunstneriske Monumenter er Administrationen ganske ufor¬
svarlig og i Uoverenstemmelse med den Kærlighed, hvormed Befolkningen om¬
fatter alle de kongelige Lysthaver, ogsaa som historiske Minder. Det uforsvar¬
lige ligger i Administrationsformen d. v. s. i, at Havernes Bevogtning uden an¬
den Garanti er afhængig af den tilfældige Haveinspektørs Anskuelser. Man
mener maaske, at Ministeriet yder Garanti for Havernes Beskyttelse og absolutte
Urørlighed, og tror, at medens Haveinspektøren er som en vagtsom knurrende
Hund, saa er Ministeriet som en farlig brølende Løve, naar nogen prøver at tage
et Stykke fra Haverne eller søger Plads for et eller andet derinde. Ingenlunde.
I Stedet for at vise Tænder logrer begge Dyrene forhandlingsvenligt, naar de
fristes med et lille Kødben (nyt Stakit ved Fasanvejen) eller ogsaa bliver de rørte,
naar der tales ret til Hjertet om dem, der drog bort, eller foretog sig noget endnu
mere mindeværdigt. Hvis man stoler paa, at den offentlige Mening yder nogen
Garanti, for hvad der foretages med Haverne skuffes man yderligere. At bemestre
Opinionen er kun et Spørgsmaal om Teknik, det gælder kun om at være tavs
og hurtig, ellers kan det naturligvis gaa galt; men naar blot det mangehovede
Uhyre tilstrækkelig pludseligt stilles overfor en fuldbyrdet Kendsgerning, og straks
bliver kloroformeret med en passende Tegning, inden det faar Tid at tænke sig
om, frembyder Publikum ingen alvorlig Hindring for smarte Folk i at trænge ind
i Haverne. Disse ligger i Virkeligheden ganske ubeskyttede. Oprindelsen til
dette for Nutiden saa urimelige og for en Kulturnation saa uværdige Forhold er
imidlertid let forklarligt gennem den historiske Udvikling.

Da Staten overtog Enevældens Haver lagde man med Tryghed hele Styrelsen
i Hænderne paa den mest fremragende Mand Norden paa dette Omraade har
haft, en Mand, der ubestridt var paa Højde med sin Tids højeste almene og
æstetiske Kultur. Rudolph Rothe mødte med den Erfaring som bl. a. den lyk-
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kelige Omlægning af Fredensborg og Overtilsynet med Dyrehaven (det daglige
Tilsyn førtes af en Forstkandidat, der havde været beskæftiget for Rothe i Fre¬
densborg) forlenede ham med. Dette i Forbindelse med den Anseelse, som hans
litterære Virksomhed, hans Indflydelse paa de højeste Steder og hans hele sociale
Position, gav ham, gjorde det rimeligt dengang ikke at tænke paa at beskære
hans Magt med Garantier af nogen Art. Saa meget mindre som Haverne den¬
gang ikke nær repræsenterede de nationale Værdier, som de nu gør. Da Rothe
blev kongelig Landskabsgartner- som det da hed — boede Oehlenschlåger endnu
paa Fasangaarden. Guldaldertidens Tilknytning til Haverne havde endnu ikke
gennemgaaet den Forædlingsproces, der af Hukommelsesfakta skaber poesirige
Minder. Og den Dyrkelse af Fortidsminder, der udgør en saa væsentlig Del af
vor Kultur, var om ikke ukendt, saa dog kun i sin Vorden. (Smig. National¬
museets Virksomhed og Fredningsbestræbelser dengang og nu.) Frederiksberg¬
have og Søndermarken laa omgivne af grønne Marker til alle Sider og med mi¬
levide Udsigter ind over Landet, og Frederiksborg, Fredensborg og delvis Sor¬
genfri var København uvedkommende fjerne Anlæg. Nu er de frederikbergske
Anlæg og Rosenborghave kostelige smaa, ganske smaa grønne Pletter i den store
By, og de nordsjællandske Haver ligger nu i Byens Omegn. Alt dette er For¬
hold, der maa give et nyt Synspunkt for Vurderingen. Endelig har de sidste
Aar bragt Haverne endnu et Værdimoment: Nu da alle kan se de danske Herre-
gaardshavers hurtige og sørgelige Forfald og kan forudse deres uundgaaelige
Forsvinden i Løbet af en kort Aarrække, erkendes det let, at Statshaverne er det
eneste Minde Eftertiden vil beholde om dansk Havekunst. Alt dette gør, at Ha¬
vernes Administrationsform maa siges at være i højeste Grad uforsvarlig, og vilde
være det selvom den nuværende Haveinspektør sad inde med gamle Etatsraad
Rothes hele Autoritet.

* *
*

Paa Redaktionens Spørgsmaal om hvilke Reformer, der burde indføres, vil der
vel næppe være noget bestemt at foreslaa med Hensyn til den Side af Admini¬
strationens Opgave, der bestaar i at lade de gamle, til andre Formaal anlagte,
kongelige Haver gøre Fyldest som offentlige Anlær;, og i at forlige Publikums og
Vegetationens stridende Krav. Ledelsen er vist paa dette Omraade baade for¬
nuftig og forstaaende. At man skal rejse langt for at finde en saa smuk og saa
monumental Have, saa ringe udnyttet baade teknisk og æstetisk som Rosenborg,
kan for en stor Del kun indirekte bebrejdes Haveinspektøren, idet det vel hverken
har skortet ham paa Erkendelse eller Vilje, men kun paa Autoritet til at give
sine Forestillinger Vægt overfor de vekslende Ministerier.

Med Hensyn til Vegetationens Pleje burde Haveinspektørens Veje — ogsaa for
hans egen Skyld — ikke være uransagelige, men kontrolable. Der burde optages
en Plan af alle Haverne med nøje Indmaaling og Gennemfotografering af al
Vegetationen. Med en saadan Opmaaling som Grundlag burde der udarbejdes
en fast,med Motiveringer underbygget Driftsplan, gældende for en vis Periode,
og kun i Henhold til den burde Fældninger og Nyplantninger foretages. At over¬
lade noget saa forgængeligt og uerstatteligt til en enkelt Mand uden gennem Til¬
stedeværelsen af en kendt Plan at sikre Kontinuiteten af et Arbejde, hvor der dispo¬
neres Hundrede Aar frem i Tiden, er ganske forkert, og umuliggør desuden at
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drage ham til Ansvar paa behørig Maade. Naar man betænker, hvilke Værdier
det drejer sig om, kan der ikke i et saadant Forslag findes noget krænkende for
Haveinspektørens Embede, og desuden kunde Planen for Vegetationens Ved¬
kommende — burde principielt maaske endda helst — udarbejdes af Haveinspek¬
tøren selv.

For Bevarelsen af de danske Statshaver er det ikke nok at Vegetationen opret¬
holdes, men Tiden er nu inde, hvor det bør slaas fast, at Haverne er afsluttede
tidsbestemte Monumenter, og den, der leder Haverne, bør tvinges til at se dem
under denne Synsvinkel. Vi maa holde op med at forandre og med at indføre
Fremmedelementer, hvad enten det saa er Kæmpehøje, fremmede Vækster (Frederiks¬
borg) eller moderne Sculptur (Fredensborg). Vi maa gøre os klart, at hvad vi
frembringer aldrig kan undgaa at krænke den Tidsaand, der trods alt endnu ikke
helt er jaget ud af de gamle Haver. Paa dette Punkt har Haveinspektøren afgjort
svigtet. Hvor uforstaaende af ham, og hvor ufølsomt over for svundne Tider, at
han et Øjeblik har kunnet tro, at et Produkt af den moderne demokratiske,
amerikanske Sentimentalitet vilde glide ind i Ensemblet uden Disharmoni og vilde
kunne træde i Stedet for de Udtryk, som Højromantikkens sukkende Overklasse¬
føleri fandt i Datidens Havekunst. At Haveinspektøren ikke her sagde blankt
Nej, viser, at han paa et væsentligt Omraade ikke har Forstaaelse af de Værdier,
han er sat til at vogte.

Hvorledes skal man saa forhindre Gentagelse? At udstrække Fredningslov-
givningen til Haverne er ingen god Udvej, da det drejer sig om Anlæg, der er i
praktisk Brug, er levende og som. ikke kan overlades til Naturen. Fredning er
for negativ i dette Tilfælde. Rimeligere og nemmere vilde det være at faa ved¬
taget en ukrænkelig Instruks for Havernes Ledelse, navnlig i Forbindelse med et
Paalæg til Haveinspektøren om, naar der fremkommer 'Forslag eller Krav om
Ændringer, som han ikke mener at kunne afvise, da gennem Ministeriet at æske
Akademiets Udtalelse. Det er en udbredt Mening, at Akademiraadet er oprettet
og opretholdes blot for at lede en Skole og fordele nogle Legatmidler, medens
dets fundatsmæssig vigtigste Opgave er at være Statens Konsulent i kunstneriske
Spørgsmaal. Havde Haveinspektøren foranlediget denne Huslæge spurgt i Stedet
for at søge Raad hos en klog Kone (Forskønnelsesforeningen), saa var det ikke
sket, at den oprigtige Følelse, hvoraf Dansk-Amerikanernes Gave er baaren, havde
faaet et Udtryk, der krænker andre Følelser og misklæder og forsimpler Gaven.

Det er ikke nok at en kongelig Haveinspektør er en habil og elskværdig Em¬
bedsmand. Man maa ogsaa kunne forlange, at han er saa oplyst, at han ikke i
tjenstlige Tvivlstilfælde tager fejl af hvem, der er kunstnerisk Autoritet her i Landet.

g. n. brandt.

^ad Kunstakademiet være den naturlige Raadgiver i Spørgsmaalet om de offent¬
lige Havers Administration i kunstnerisk Henseende, sammen med de sag¬

kyndige Gartnere (Havearkitekter).
Saaledes var det i Tiden før 1850.

Utzon Frank.
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r\en aarelange Strid mellem Naturfredningsforeningen — som Organ for Almen-
hedens æstetiske Interesser — paa den ene Side og de forstlige Autoriteter

paa den anden Side i Spørgsmaalet om vore Lystskoves rette Behandling, ud¬
mundede som bekendt endelig i en af Indenrigsministeriet nedsat stor blandet
Kommission, hvori Repræsentanter for de to modsatte Parter mødtes til personlig
Forhandling for om muligt at opnaa Forstaaelse med hinanden om de principielle
Spørgsmaal.

Det tør vistnok forventes, at der ud af disse Forhandlinger vil kunne opnaas
et Resultat, som begge Parter kan acceptere — hvad ofte sker, naar stridende
Modsætninger kommer i personlig Kontakt med hinanden.

Naar Spørgsmaalet nu gælder vore Parkers og Statshavers Administration —

over for hvilken den offentlige Mening er paa Vagt i ikke ringere Grad, end hvor
det drejer sig om vore Skove, vilde det sikkert virke til stor Beroligelse for Ge¬
mytterne, om alle Spørgsmaal vedrørende disse Havers rette Behandling i ethvert
paakommende Tilfælde kunde indskydes under et af Sagkyndige paa det have¬
tekniske og æstetiske Omraade sammensat Udvalg eller Nævn, hvis Afgørelser da
var inappellable.

Den Kritik — baade den ganske ubeføjede og den virkelig berettigede —som
nu ofte hæver sig mod vore Parkers Røgt og mod disses ansvarlige Ledere, vilde
forstumme i samme Øjeblik der existerede et saaledes sammensat, staaende Ud¬
valg af Mænd, der nød Offentlighedens Tillid, og hvis eneste Opgave det var
at vaage over vore skønne Parkers Velfærd — derunder naturligvis medregnet
de gamle Slotshaver i det nordlige Sjælland, Fredensborgs og Frederiksborgs.

N. V. DoRPH, M. A.

pven første Betingelse for en betryggende Ledelse af vore offentlige Haver og
Parker er faglig Dygtighed og en helst høj Grad af Kultur og sikker kunst¬

nerisk Smag hos de Ledende. Dette Krav bliver forstærket, naar Ledelsen er lagt
i Hænderne paa en enkelt Mand. Den næste Betingelse er Kontrol paa et saa
tidligt Tidspunkt, at Varsel kan gives og Indgreb ske, før det er for sent. Den
tredie Betingelse er Ansvar.

Kontrollen ligger nu i ministerielle Kontorer, altsaa paa et Sted, hvor man
ikke kan forudsætte og ikke har Ret til at kræve den særlige Indsigt, som her
er Tale om.

Det hele samler sig altsaa hos den enkelte Mand, Hpveinspektøren, som har
det moralske Ansvar. Men dette kan ikke bagefter gøres effektivt gældende,
saa længe han redeligt har handlet efter bedste Skøn. Om han har Evnen til at
skønne rigtigt, afhænger af Personen, og Personerne skifter.

Dette munder altsammen ud i, at Befolkningen — indenfor hvis væsentlige
Interesser den rette Røgt af offentlige Haver og Parker falder — kan komme til
at staa over for noget, som er uheldigt eller maaske meget slemt, og som det bag¬
efter kan være umuligt at raade Bod paa — f. Ex. ved saadan Hugst af gamle
prægtige Træer, som for nogen Tid siden fandt Sted i Dyrehaven.

Værn mod Faren findes formentlig bedst paa lignende Maade som ved Dyre¬
haven — ved at lægge det i Hænderne paa et lille Nævn af Sagkyndige og Kunst¬
forstandige. Derved vil man faa nogenlunde Tryghed for, at intet forhastet sker,
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uden at der i Forvejen bliver Mulighed for et Varsko. Og derved vil man fri¬
tage Ministeriets Embedsmænd for et Ansvar, som de ikke kan være indstillede
paa at bære.

De offentlige Havers og Parkers Skønhed har ikke mindre Værdi for Befolk¬
ningen end Dyrehavens. „ ,P. Johansen,

Docent og Bibliothekar ved Kunstakademiet.

Nei: jeg findre ikke Statshavernes Administration tilstrækkelig betryggende; thi
der er noget forkert i, at Enkeltmand, naar hans Behandling af vore skønneste

Parker vækker Uro ikke blot i den store Offentlighed, men ogsaa blandt Fag¬
mænd, skal kunne hugge og plante efter Forgodtbefindende.

Der er al Grund til at behandle de store og uerstattelige Skønhedsværdier, vi
har arvet i vore Parker, med stor Varsomhed og at søge Spørgsmaalene alsidigt
belyst, før man foretøger Indgreb af Betydning.

Dette kan opnaas ved at nedsætte et Udvalg, først og fremmest med Repræ¬
sentanter for Havearkitekterne, men ogsaa for Forskønnelsesforeningen, Natur¬
fredningsforeningen, Akademiet, Videnskaben og Skovbruget, suppleret med en
Repræsentant for den Kommune, i hvilken vedkommende Park ligger.

Et saadant Udvalg skulde have til Opgave sammen med Haveinspektøren i
store Træk at fastlægge Retningslinjerne for Parkernes Behandling og at tilse,
at disse Linjer fulgtes. Formaalet skulde ikke være at baste og binde Have¬
inspektøren, men at faa et frugtbart Samarbejde i Gang mellem denne og Udval¬
get, saaledes at dette blev en god Raadgiver og — i Tilfælde af uretfærdige,
Angreb — en virkelig Støtte for Haveinspektøren. Jo mere fremragende og
betydelig denne Mand var, desto beskednere vilde selvsagt Udvalgets Rolle blive.

Da Træfældningerne har spillet en saa stor Rolle i Debatten om Parkernes
Behandling, er der formentlig Grund til at sige et Par Ord om den saa ofte om¬
talte Udtynding i Træbevoksningerne.

En saadan Udtynding er oftest lige saa nødvendig i Skov og Park som Tynding
af Gulerødderne i en Have; men Udtynding i en Træbestand kan udføres paa
mange forskellige Maader. Naar det som i Parkerne kun drejer sig om at opnaa
den størst mulige Skønhedsvirkning, bør man hugge lidt og tit, bortfjerne eet
Træ hist et andet her og saa vidt muligt hugge de stranglede Træer, som gør
Fortræd paa Naboerne uden selv at have Udviklingsmuligheder.

Hugger man som ovenfor skitseret, fornærmer man som Regel ikke sine Med¬
mennesker, hvilket derimod sker, naar man hugger meget og paa een Gang
paa et stærkt begrænset Areal, og det maa indrømmes, at en saadan Hugst virker
brutalt og skæmmende, især naar den foretages i en gammel Bevoksning, som
i en Aarrække har været forsømt med Udtynding. Forholdet bliver et noget
andet, naar man skal hugge saa lyst, at der kan plantes unge Træer under de
gamle til Afløsning af disse. Da vil der som Regel blive for lidt Lys til de unge
Planter at vokse i, hvis man nøjes med at borttage de stranglede Træer i Over¬
skoven, især hvis denne hovedsagelig bestaar af stærkt skyggegivende Træarter
som f. Eks. Bøg; men ogsaa her gælder det, at en saadan Underplantning kan
forberedes gradvis gennem adskillige Aars Hugst, hvilket virker mere tiltalende
end eet Aars Nedslagtning af Træer.
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Ogsaa økonomisk set er det den bedste Metode at hugge lidt og tit, et Maal,
vi i vort Skovbrug stræber hen imod. Naar det drejer sig om meget store Arealer,
kan det være vanskeligt at gennemføre; men i vore Lystskove og Parker baade
kan og bør denne Fremgangsmaade følges.

Poul Lorenzen, Statsskovrider.

ER DEN ÆSTETISKE UDDANNELSE AF DE UNGE HAVE- OG
SKOVBRUGSSTUDERENDE I BETRYGGENDE ORDEN?

J de senere Aar har der rejst sig en stadig stærkere Kritik over hele Behand¬
lingen af saavel vore Statshaver som flere af vore Statsskove. Lad mig til¬

føje, at jeg ikke her tænker paa den hyppigt ubeherskede Kritik fra ukyndige
Lægfolks Side, men udelukkende paa den Kritik, der Gang paa Gang har været
underbygget af virkelig sagkyndigt Skøn.

Denne tiltagende Kritik viser, at der er en stadig voksende Interesse for de meget
store Skønheds- og Kulturværdier, vort Land ejer saavel i vore Statsskove som
i de kunstnerisk anlagte gamle Slotshaver. Det maa jo ikke glemmes, at alle
disse Værdier nu er Folkets Eje, og det er derfor naturligt, at Stats-Administra¬
tionen maa tage Hensyn til virkelig berettiget Kritik og virkelig berettigede Ønsker
fra Offentlighedens Side.

Hvad er da Grunden til denne vedholdende Kritik ? 1 sagkyndige Kredse
gøres det Mand og Mand imellem gældende, at det er galt fat med selve den
Uddannelse, som Landbohøjskolen giver de unge have- og skovbrugsstuderende,
det siges, at en tilstrækkelig æstetisk Uddannelse gennemføres ikke, idet der
i hvert Fald for de havebrugsstuderende savnes som særligt Fag: Æstetik og Loven
om det Skønne.

I tidligere Tider havde de unge forststuderende i Professor Oppermann
en kyndig og fremragende Vejleder i disse vigtige Spørgsmaal, men Professor
Oppermanns Forelæsninger er forlængst bortfaldet! Der er sikkert ingen Tvivl
om, at naar flere af vore Skovridere har saa megen Forstaaelse for Skoven og
det Skønne, kan det i sit Udspring føres tilbage til Prof. Oppermanns nu bortfaldne Fore¬
læsninger. — Det paastaas, at de Unge nu forlader Landbohøjskolen uden til¬
strækkelig æstetisk Uddannelse, til stor Skade for de Skønhedsværdier, de senere
sættes til at administrere; — hvad hjælper det saa, at ganske enkelte ved
personligt Anlæg og privat gennemført Studium skaffer sig den fornødne Uddan¬
nelse, disse er og bliver jo dog kun de faa Undtagelser.

Det siges mellem Sagkyndige, at vi her er ved Sagens Kærne! — Er det vir¬
kelig saaledes, burde saa ikke Landbohøjskolen hurtigst muligt oprette det for¬
sømte og indføre som særligt Fag: Undervisning i Æstetik og Loven om det
Skønne, og vel at mærke, under Ledelse af en i disse Spørgsmaal højt-funderet
og virkelig betydelig Lærer (som i sin Tid Professor Oppermann). — Inden en
saadan Ordning er truffen, kommer vi ikke uden om vor Tids Krav om Skov- og
Havebrugs-Kommissioner og de saa haardt tiltrængte Tilsynsraad.
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Det maa haabes, at det efterlyste Tilsynsraad med de gamle Slotshaver maa
faa en ganske anderledes betryggende Sammensætning end Tilfældet var med det
Raad, som Landbrugsminister Madsen-Mygdal i sin Tid nedsatte — paa Natur¬
fredningsforeningens Foranledning — angaaende den fremtidige Behandling af de
gamle Bevoksninger i Dyrehaven. Som bekendt kom dette Raad til at bestaa af
en født Majoritet af nøjagtig de samme Herrer, som havde sagt god for Ødelæg¬
gelserne i Dyrehaven. Det er en Selvfølge, at et saadant Raad kun kan opfattes
som en ren Parodi paa et Tilsynsraad.

Men lad os ikke glemme, at selv et retfærdigt og kyndigt sammensat Tilsyns¬
raad ikke helt kan erstatte en virkelig dygtig Chefs faste og sikre Haand i den
daglige Drift, naar han da ved Siden af den praktiske Uddannelse ogsaa har den
fornødne grundige Uddannelse paa det æstetiske Omraade.

Bør da ikke Maalet være: at uddanne Mænd, som foruden den praktiske og
økonomiske Adminisfrationsdygtighed ogsaa er i Besiddelse af virkelig skolet'
æstetisk Forstaaelse af de store Skønhedsværdier, vort Land ejer i sine Skove og
Parker?

De nuværende Forhold kræver som sagt Nedsættelsen af et kompetent Til¬
synsraad med Statshavernes fremtidige Drift. Et saadant Tilsynsraad vil foruden
at byde Offentligheden den fornødne Garanti tillige skaffe Haveinspektøren Ar¬
bejdsro og Fred for de nu aarligt tilbagevendende Klager.

København, den 7. April 1924. Erick STRUCKMANN,
Formand for Foreningen for Naturfredning.
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FRILANDS - CHRYSANTHEMUM
Uden at komme nærmere ind paa Kulturen af Chrysanthemum, egnede til Fri-

Iandsbrug, idet Kulturen er saa kendt, vil jeg kun med dette Billede henlede Op¬
mærksomheden paa de forskellige Former, som findes under denne Gruppe.

De smaa Pompon-Blomster nede til venstre i Billedet er sikkert de haard-
føreste til Beplantning af Efteraarsgrupper, da de holder sig bedst i ugunstigt Vejr.

Er Vejret nogenledes, kan dog de sartere enkeltblomstrende og ligeledes de
storblomstrede fyldte blive meget smukt udviklede og ligeledes være af stor Virk¬
ning i Rabatter og Bede ofte til hen mod Jul.

Chrysanthemum kan som bekendt flyttes med Klump under Blomstringen uden
at tage nævneværdig Skade; har man kun Materialet, kan man altsaa i Herskabs¬
haver og offentlige Anlæg forskønne disse med Blomsterpragt til det allersidste.

Carl V. Lange.

TRITOMA (syn. Kniphofia)
„Raketplante", eller det fra engelsk af¬

ledede „Gloende Ildrager" er de alminde¬
lige danske Navne for denne Lilirace, der
tiltrods for sin sydafrikanske Afstamning
har holdt ud i vore Vintre under et godt
Dække; — men at det er et voveligt Fore¬
tagende, har blandt andet vist sig i den
nu afsluttede Vinter med stærk Frost fra
før Jul til ind i April, hvor mange præg¬
tige Planter er bortfrosne.

Dersom vi muligen nu igen er komnen
ind i en Periode med lange Frostvintre, bør
vi nok, som mange Steder i Mellemeuropa,
tage vore Tritoma op om Efteraaret og
indslaa dem i et luftigt Koldhus, i en luf¬
tig, tør Kælder, eller i en tørt liggende
Drivbænk, som kan overdækkes med Vin¬
duer og Maatter.

1^~" Tritoma skal nemlig helst staar tørt om
Tritoma quartiniana i Carl V. Langes Gartneri. Vinteren, og da de ikke des mindre elsker

en fugtig Vokseplads i Sommertiden, f
rembyder denne Behandlingsmaade ogsaa af den Grund visse Fordele, saa meget
mere som Tritoma ingen Steder tager sig bedre ud end netop ved Vand.

De hyppigst plantede Varieteter stammer fra T. uvaria, der vel nok er den
haardføreste Art. — Vedstaaende Billede er af T. quartiniana fra Abbesinien, der
tiltrods for sin varme Hjemstavn har holdt sig lige saa godt som Uvariavariete-
terne har udviklet sig til mægtige Planter med ca. 11/a m høje Blomsterstæng¬
ler. Denne Art udmærker sig desuden ved sin Voksemaade, der er mere regel¬
mæssig, dracenalignende end hos de andre Arter. Carl V. Lange.
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Apistemplet i Frederiksberg Have. Efter tegning i rigsarkivet.

FREDERIKSBERG HAVE.
Af C. TH. SØRENSEN.

J^en, der vil forsøge at danne sig et nogenlunde klart og detailleret billede af
det attende århundredes danske haver, vil erfare, at. dette er en vanskelig sag.

Vel findes der talrige planer af datidens anlæg, men disse giver kun de groveste
planmæssige dispositioner, om enkelthederne oplyser de kun såre lidt. Det er
vanskeligt at vinde forståelse af beplantningens art og dens fordeling, af den be¬
handling, der er blevet trævæksten til del, og af hele den tekniske udførelsesmåde.
Dertil kommer, at haverne stadig har skiftet udseende, ikke alene ved de radikale
omlægninger omkring år 1800, også som regelmæssige anlæg er de blevet be¬
handlede på forskellig måde, og deres karakter har vekslet fra tiår til tiår.

Af mange grunde har det fristet at vælge netop Frederiksberg have til et for¬
søg på en undersøgelse af fortidige haver. Dens historie er ofte behandlet, den
ligger nær og let tilgængelig, der findes mange gamle planer af den, og endelig
er der i 1906—07 foretaget en nøjagtig opmåling af haven under landinspektør
N. F. Jensens ledelse. Men opgaven er dog vanskelig og ikke her løst så ind¬
gående som ønskeligt. En undersøgelse af den tids haver burde ske i sammen¬
hæng, i alt fald for de naturligt sammenhørende kongelige haver; men på grund¬
lag af indgående stedlige undersøgelser og opmålinger; ensidige historiske
litteratur- og arkivundersøgelser kan ikke give noget sandt billede af forholdene.

I litteraturen om Frederiksberg er oplysningerne om haven dels meget uklare
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og dels ligefrem forkerte på flere vigtige punkter, hvilket netop skyldes misfor-staaet benyttelse af arkivmateriale, begrundet på manglende forstaaelse af plan¬tegninger og manglende indsigt i rent gartneriske spørgsmål.
Allerede i 1705 udkom det første skrift om Frederiksberg slot og have, ethyldestdigt i datidens forskruede stil, osende af fed smiger. Synderlig forståelseaf havens udseende bibringer digtet ikke. Det faste holdepunkt i den lange titeler ordet Friderichs-Berg, forfatteren hed Bendix Diderichsøn.
I L. de Thurahs Danske Vitruvius 1749 er der kun en ganske kort omtale af

haven, og det samme gælder for Pontoppidans Atlas 1760.
A. Eberlin giver i sin bog „Frederiksberg" 1888 en temmelig udførlig fremstil¬ling af havens historie, men den er forkert på flere punkter, og fejlene er gentageti andre fremstillinger, der øjensynlig har denne bog til kilde; nævnes kan Bruuns

„København" og Traps „Danmark".
F. J. Meier udgav 1896 en bog, „Frederiksberg Slot, dets ældste Historie". Den

er bygget på meget flittige og grundige arkivstudier og er vistnok pålidelig. Defejl, der findes i omtalen af haven, er af en sådan art, at de let undskyldes afmaterialets utilstrækkelighed. Forfatteren får et noget nedsættende eftermæle i
Dahl og Engelstofts „Dansk biografisk Håndleksikon"; mon dette er berettiget?Flid og grundighed er dog ikke de dårligste egenskaber, og af disse bærer Meiers
arbejder et tydeligt præg. Bogen går kun til 1706.

1 „Danmarks Havebrug og Gartneri til år 1919, ved Svend Bruun og AxelLange" har haveinspektør Clemen Jensen givet en fremstilling af Frederiksberghaves historie i afsnittet om „Kongelige Haver", hvilket imidlertid ikke har tilveje¬bragt større klarhed.

Frederik III opførte omkring 1663 en gård i Ny Hollænderby eller Ny Amagertil lyst- eller landsted for sine fire døtre. Den bestod rimeligvis af tre stråtækte
længer, og det kan formodes, at haveinspektørboligen og haveselskabets gartner¬bolig er ombygninger af de to længer, medens den tredje, der forbandt disse mod
øst, nedbrændte 1753. Senere ejedes denne gård at Frederik den IV som kron¬
prins, stedet betegnes derefter som Prinsens gård, og dette navn bruges i detfølgende. I haveinspektoratets arkiv findes en kalke på lærred efter en ukendt
plan, som giver et tydeligt indtryk af de daværende forhold. Ved det trefløjedegårdanlæg lå mod nord et par staldbygninger og mod øst en ridebane med fire
ringridningssøjler, der optog den nuværende Frederiksberg runddel. Mod sydlæn¬
gens sydside lå et orangeri (et vækst- eller glashus), og en lille have strakte sigmod syd, så bred, som huset var langt, og lidt længere. Haven var delt efter
midten fra syd til nord, den østlige del var tilsyneladende optaget af dyrehuseomkring et rektangulært vandbassin. I den vestlige del lå nærmest huset et sim¬
pelt haveparti, inddelt ved en korsgang i fire kvadrater og med et bassin i
gangenes skæring. Det, tegningen angiver syd derfor, er antagelig en firkantetjordhøj, opbygget som fire terrasser over hinanden, med en pavillon eller lignendepå den øverste. Det har imidlertid ikke været muligt at finde den originale teg¬ning, hvorover denne kalke er taget.

I Nationalmuseet findes to meget interessante og oplysende kort fra den tid,et udateret og et dateret 4. Aug. 1697, signeret Hans Hendrick Scheele. Pilealle
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Scheeles kort over havens omgivelser 1697.

fandtes ikke. Ny Hollænderbys brøstfældige trækirke lå umiddelbart op til Prin¬
sens gård, kirkegården grænsede mod nord til ridebanen og mod øst til haven.
På dette jordstykke ligger nu Frederiksberg gamle Politistation og Haveselskabets
drivhuse og varmebede. Syd for kirkegården er en. parcel, betegnet „Kanine
Bierg". Selve havens bredde var som længernes udstrækning i øst og vest; men
der var 260 alen til sydskellet, den har altså da været større end vist på den
førstnævnte plan.

I O. Nielsen: „Københavns Diplomatarium" I pag. 782 gengives ordlyden af
en synsforretning som i 1682 foretoges over Ny Amager Sogn. Deri omtales og¬
så Prinsens gård. Men da nu disse gode Synsmænd ikke har været synderlig
stive i at udtrykke sig skriftlig og da der iptet mere vides om beliggenheden af
de forskellige agre, der nævnes, så er denne beskrivelse ikke meget oplysende.
Der siges blandt andet: „Hans kongelig Højheds printz Fridrichs gaard ligger udj
Nye Amager bye og er en half gaard. Vid samme gaard er een liden wenge,
som herefter wid maal og taxt findis opført. Hafwer øvferdrift een half gaards
deel på nye Amager marck. Ingen skouf eller tørremoser. Imellem gaarden og
wengit er een lysthafve, hvorudj er tuende fiskeparke med thoe wandhuse og
een wandkonst. Synden for wengid wid Kongeweyen liger een Canin hafve og strax
derved liger en nye anlagt have, som er besat med unge træer, som skal bruges
til Fasan Hafve, østen for gaarden liger een liden urtehafve, saa og en rendebane
og it Caninbierg, som aparte er indlugt."
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På grundlag af denne gamle beskrivelse forsøger Meier at komme til klarhed
over jordernes beliggenhed, men da han ikke kender de før nævnte kort, lykkes dettekun dårligt. Dertil regner han med, at den nævnte Kongevej er den nuværende
Pilealle som ikke fandtes dengang.

Scheeles kort gør indtryk af at være et projekt til reguleringer i Ny Hollæn-
derby efter en brand, der den 13. Juni 1697 ødelagde byen, reguleringer, der særligtager hensyn til det slot, der skulde opføres på Valby bjerg, som Frederiksbergbakke dengang hed, og den have, der skulde anlægges nedenfor. Der foreslås en
omlægning af Kongevejen (GI. Kongevej), der nu bliver „for alle og enhver", ogligeledes af den nuværende Smallegade. Allegade er vist som en bred, træ¬
plantet vej, og der er projekteret en regelmæssig bebyggelse langs denne, med
rettede grænser. En teglovnsejer — Abraham Wiist — må afgive jord, „som be-
høvis til hans kongelige højheds Hauge", — til den rundning, der optages af an¬deøen. Det ses, at Fasanhaven allerede dengang fandtes som et særligt jord¬
stykke, men hvorledes hele det store areal var anvendt, som selve Frederiksberghave nu indtager, er der ingen angivelse af.

I 1698 blev der rejst et ni kvarter højt plankeværk om den store have, ialt
5025 alen langt; dette tyder vel ligesom Scheeles kort på, at havens anlæg erbestemt og dens hovedtræk fastslåede. Rimeligvis har der dog også før den tid
været lidt have vest for Prinsens gård, noget sådant er antydet på en kalke af et
datidigt kort i haveinspektoratets arkiv.

Først fra Frederik den IV kan der være tale om virkelig havekunst her i lan¬
det, og Frederiksberg have er måske det første forsøg. Det er derfor værd at be¬
tragte nogle af forudsætningerne. I „Danske Samlinger" II rækkes V bind er op¬trykt en „dagbog over kronprins Frederiks rejse til Italien 1692". Den synes at
være ført eller dikteret af ham selv, og den udtrykker i al sin knaphed på enlevende måde, hvilken glæde og oplevelse denne rejse har været for den ungekongesøn, hvorledes alle disse nye indtryk har grebet ham, og det bliver så for¬
ståeligt, at han straks må foresætte sig at skabe sådanne bygninger i sådanne
omgivelser hjemme i sit eget land. Kontrasten har været så overordentlig me¬
get større end nu, de hjemlige slotte har syntes rå, tarvelige og mørke mod dette
lyslands boliger, og særlig begrebet have ses i en hel ny betydning. Dagbogenrefererer tørt rejsens gang, dens skiftende forplejningsforhold, dens fester og for¬nøjelser, men særlig omtales bygninger og haver.

4. April hedder det om et besøg i „Freskada" (Frascati, omtalen gælder villa
Aldobrandini) „waren Schone Garten zu sehn, nicht minder ein Vortrefliche wiihe
von Aussicht. Uberdies sahen wir von den besten wasser kunsten, Erstligh wa¬
ren zwey Colonnen wie Schnecken gemacht, von Selbige lief dass Wasser wie ein
Casckade, die andere war auf einem Berg, so 3 Casckaden machte, hir nechts
waren Blumen Topfe, worvon man gantz Nass werden konte, auch sahe ich die
intention vom winde getriben, da es mit dem Ball spielte als wie in ein Fon¬
then und zugleich auch ein Jagthorn bliess."

6. April er han i Tivoli: „— aldorten ist nur ein Garten, an wasser spriingeaber und Schonheit ist Er Admirabel; alhir war ein Schone Casckade, die mehr
wasser hat als die zu Terni, der fall vom wasser hingegen war wiederumb Nied-
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riger, nebst diesem war auch ein Alleh von lauter spriinge, hier auf folgte ein
Treppe, woraus Jede Treppe wasserspriinge kamen an beyden Seiten, aber iiber
die 40 spriinge hette." Han besøger Palazzo Farnesi, villa Ludovisi, villa Pam-
filia, Monte Cavallo, villa Medici, Giardino Boboli i Florens og mange andre.

Hjemrejsen gik i 1693 over Frankrig, Belgien, Holland og Tyskland.
Han besøgte Ludvig den XIV i Versailles—det berettes, at han sammen med

en bygningsinspektør opmålte orangeriet — og Wilhelm af Oranien i Holland.
Det er ganske naturligt, at en sådan årelang rejse må have bibragt varige og

dybe indtryk, det er ligeså naturligt, at en kongesøn ved sin hjemkomst må for¬
søge at udløse disse indtryk.

Han havde lært en bygningskunst at kende, der var vidt forskellig fra de re-
næssansebygninger, der fandtes hjemme, og han havde lært at forstå havens be¬
tydning. Selv over Rosenborg var der endnu noget af middelalderens opfattelse
af slottet som en befæstet borg, Frederiksberg er tænkt som villa, en helhed af
slot og have.

Beskedent var det slot, han påbegyndte på Valby bakke, men desmere stor¬
slået var haven efter datidens hjemlige forhold. Det er fortalt, at i 1698 indheg¬
nedes arealet, i 1699 tog hans murermester og entreprenør Ernst Brandenburger
fat på opførelsen af det ældste Frederiksberg slot, og der arbejdedes på slot og
have i de følgende fem, seks år.

Sandsynligvis har kongen i nogen grad været sin egen arkitekt; Meier mener,
at Ernst og Piaten, der var kongelige bygmestre, er blevet holdt udenfor, de har
været kongen for selvstændige, i Brandenburger har han derimod fundet en mand,
han kunde bruge, tilstrækkelig dygtig i teknisk henseende og uden alt for ud¬
præget selvstændighed. Det skal nok senere have vist sig, at helt heldigt var
den kongelige bygmester og hans medarbejder ikke, det er, som Brandenburger
har været utidig smålig og sparsommelig på en måde, der senere blev kostbar.
Slottet blev hurtigt for lille til hoffet, 1709—11 udvidedes det, hovedfløjen for¬
længedes og tilbyggedes to eller rettere fire korte fløje..

Der var en urtegårdsmand eller gartner på Prinsens gård, som hed Hans Hen¬
rik Bruhn, og det er ham, der har forestået havens anlæg i disse år. Men har
han også udført planen til haven? Har Bruhn mon været en dygtig mand, har
han været i udlandet, har han kunnet tegne og måle? Det vides slet ikke.

De første kendte planer af Frederiksberg have er fra 1741, derfor er det ikke
engang givet, at den form, haven fik i 1700—05, er den samme, som den havde
omkring 1740. For partiet nærmest slottet er det i hvert fald ikke således. Ganske
uden holdepunkter er det jo ørkesløst at spekulere på eller fremsætte formodnin¬
ger om, hvem der har været den egentlige ophavsmand til det første anlæg. Ri¬
meligst er det at antage, at der har fundet et samarbejde sted mellem kongen og
hans gartner. Men det er også muligt, at en eller anden udlænding har tegnet
en plan til haven, eller at andre, kongen nærstående kunstnere har haft del i
dens tilblivelse.

Endelig kan det antages, at litterær påvirkning har haft sin store betydning.
Kongen var ganske vist langtfra selv nogen ynder af bøger, men han modtog
på sine udenlandsrejser en hel del planer og tegninger som gave, det er kun
rimeligt, at han også har modtaget eller erhvervet bøger, deriblandt bøger om
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bygnings- og havekunst. Måske har kongen ejet og lånt sin gartner en bog afLudvig XIII's gartner Jaques Boyceau: Traitedu Jardinage, Paris 1638. En bog,der er fuld af de mest yndefulde parterre-broderier, man kan tænke sig, kun af
en sådan art, at de i virkeligheden ikke vilde svare til de elegante fremstillinger.I stikkene virker mønstrene som graverede i metal, udførtes i buxbom må alle
linier forgroves.

Der fandtes Rostockeren Petri Lauembergiis: Apparatus plantarius primus, trykti Frankfurt a. M. 1631. Et latinsk værk med mange kobbere af planter, af hække,af parterrer, redskaber og meget andet, lange lister over Arbores, Frutices, Plan-tæ perennes m. m., citater af Homer, Vergil og Horats.
Med den livlige forbindelse, der var med Holland, har en bog som „Den ne-derlandtsen Hovenier" af J. van der Groen, gartner hos prinsen af Oranien, sikkertværet kendt her; den var trykt i Amsterdam 1669. 1 denne er der flere have¬

planer, fyrstelige anlæg som Ryswyck og Honsholredyck, 't Bosh og flere mindrehaver, der er parterrer i mængde, springvand, tremmeværker, solure og megetandet. Der er fremstillinger af gartneriske arbejder, som podning og okulering,og der er et interiør fra et orangeri. Et langt rum med mange vinduer i den eneside (mod syd), på gulvet planterne i tre rækker, de mindste i potter nærmestvinduerne, bag disse de større i kasser og ballier. Loftet bæres af svære bjæl¬ker, der er ophængt landkort på væggene, og til opvarming tjener to bilægger-lignende ovne. Kuriøst er nedenfor vist, hvorledes planterne tilføres vand, vedhjælp af et stykke snor eller reb, der danner en væge, hvis ene ende ligger i envandkrukke, medens den anden er snoet om planternes rodhals. Ved at gennem¬se anvisningerne til de forskellige planters dyrkning får man et indtryk af, hvilkeplanter der dengang var almindelige i Holland, og som det altså har været mu¬
ligt at købe der. Det er ingenlunde få, de fleste af de arter, vi har nu, er nævnte,men varieteter er der forholdsvis færre af, der nævnes dog over 20 slags roser;og det fremgår, at flere kendtes, Frugttræsorter er så talrige, at de ikke nævnes.Der fandtes hvide syrener og persiske med blå blomster. Som hækplanter næv¬
nes buxbom, tax, thuja, avnbøg, bøg og andre. Af blomster er løgvækster dedominerende, hyazinther, tulipaner (et utal af sorter), lilier, narcisser o. a. Ogaf andre blomsterplanter fandtes allerede dengang forbavsende mange af de arter,der endnu udgør hovedbestanden i vore blomsterplantninger.

I året 1699 begyndtes der for alvor på Frederiksberg have. 1 efteråret og vinteren 1700har et halvhundrede mand (soldater) været beskæftiget derude, i April bliver 200mand kommanderede dertil, og de første linde kommer fra Holland, i efteråret 1699
var der kommet forskellige træer fra Liibeck. 1700, 01 og 02 er der henved 200mand om sommeren, 03 og 04 kun godt hundrede, 05 igen 210 en lang tid, 06er der godt 100 mand og i sommertiden et lignende antal hver sommer til 1712,da antallet er højst 38. 1715 er der undtagelsesvis 110 mand igen hele sommeren,ellers svinger antallet omkring de halvhundrede lige til 1730, kun i 1720 og 21var der over 120 mand i forårstiden.1)

Gartner Bruhn er opført på Particulærkassens lønreglement med 600 r. årlig+ 100 r. for brænde til orangeriet. Rimeligvis har han dog måttet afholde visseudgifter deraf, gartneren på Rosenborg fik 1900 r., gartneren ved Amalienborg 652,
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Frederiksberg Slot med terrassanlæg. Stik af Corvinus efter tegning af C. Marselius.

men gartneren på Jægersborg kun 170 r. Men andre penge gik også gennem
Bruhns hænder. Han fik vist for at holde soldaterne med børe og andet værktøj,
han havde materialhestene på foder og sørgede ligeledes for foder til menageriets
dyr, dette beløb sig i mange år til om ved 100 r. månedlig.

Desværre er bilagene til particulærkassens regnskaber forsvundne for de år,
haveanlæget stod på; det kan derfor ikke ses, hvilke planter der indkøbtes. Hoved¬
mængden har dog været lind, atter og atter er der betalt for lind fra Holland
eller Liibeck dernæst pyramidetaks, gran, fyr, kastanier, kirsebær, desuden pom-
merantstræer, blomsterløg, nelliker og lignende ting. Avnbøg til hække er for¬
modentlig blevet opgravet i skovene på Lolland, således skaffedes disse ihvertfald
senere til haveanlægene ved Fredensborg og Odense slot. Antagelig er der ind¬
købt om ved 4—5000 lind.

Det ældste billede af Frederiksberg slot og have er et stik af Corvinus efter
en tegning af architekten C. Marselius. Det udsendtes 1718 sammen med syv
andre prospekter her fra landet. Før 1741' kendes ikke nogen plan af haven,
dette stik er altså, sammen med to andre, mindre og lignende stik, der findes i
det Kgl. Bibliotheks billedsamling, det eneste, hvorpå man kan grunde en forestil¬
ling om havens ældste udseende, og endda kun for en mindre dels vedkommende,
nemlig partiet umiddelbart nord for slottet. Det afveg da stærkt fra den form, det
senere fik. Mellem slottet og haven var tre terrasser, støttede af mure. Neden¬
for disse bredte sig et parterre, der samlede sig om et stort bassin. Der er vist
to kaskader, den ene i terrassernes midte og den anden nedenfor bassinet.

Midt i billedet på det sted, hvor der på senere planer er vist et cirkelrundt
bassin i den sydligste øst-vestgående alle, ses en pavillon. Selv om nu stikket
ikke er gansk korrekt, så fremstiller det dog sikkert forholdene på en i hovedsagen
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rigtig måde. På et eller andet tidspunkt mellem 1720—40 er der så foretaget den
ændring, at terrænet ud for midteraksen er ført vandret op til en ny kaskade, og
højdeforskellen mellem sideramperne, slotsterrassen og dette vandrette plan er
udlignet ved 6 træbeplantede terrasser med græsklædte skråninger. I de tre hæk-
kehegnede kvarterer, som Marselius viser på hver side af midteralleen, er der ud¬
gravet større ovale bassiner eller damme, hegnede af hække og træer. Det ældste anlæg
var ikke godt, parterret ned ad den bortvendte skråning har kun taget sig dårligt
ud fra slottet, og bassinets vandflade har fremhævet terrænets fald på en uskøn
måde. Det er næsten ubegribelig, at taxene over terrassemurene og i parterret har
kunnet trives på denne nordvendte, vindåbne bakke, formodentlig har det været
nødvendigt at dække dem om vinteren.

Noget sikkert bevis for, at den øvrige del af haven ved år 1700 fik den form
som de senere planer fra 1740 viser, findes heller ikke. Det skulde jo rigtignok
synes sandsynligt, men er Marselius' fremstilling af forholdene i forgrunden rigtig,
kan der være grund til at tro, at der samtidig med terrassernes anlæg også er
foretaget ændringer i den øvrige have. Noget sådant kan jo meget godt være sket;uden at der af den grund er foretaget store nye planteindkøb. Fandtes de to syd¬
lige ovale bassiner ved terrasserne ikke i 1720, så er det heller ikke sandsynligt,
at de nordlige ved andeøen fandtes.

Som det fremgår af den citerede dagbog fra kongens ungdomsrejse til Italien,
fik han særlig forkærlighed for vand og vandkunster, og det er derfor en selvfølge,
at der skulde være springvand og kaskader i haven ved Frederiksberg. Men disse
fik han næppe nogensinde synderlig glæde af, desmere ærgrelse og udgift. Hvor¬
ledes det i det hele taget forholder sig med tilførselen afvand til spring og fald,kan ikke oplyses. Det synes, som der har været en mølle udenfor sønder¬
markens sydvestre hjørne, der fra et derværende vandhul pumpede vandet op i
et blyforet reservoir over en portbygning i en mur, der omgav gårdspladsen sydfor slottet. Men tilstrækkelig var denne forsyning ikke, det har sikkert kun været
muligt at lade vandene spille ved ganske enkelte lejligheder og i stærkt begræn¬
sede tidsrum. Dog må der have været nogen mening i vandtilførselen, thi dels
bygges kaskaden ved slottet først år 1705 af Ernst Brandenburger, og havde det
da ikke været muligt at forsyne de springvand, der fandtes, med nogenlunde an¬
stændige vandmængder, så var man vel næppe gået i lag med opførelse af en
kaskade. Med den tids primitive teknik var det meget besværligt at holde et
sådant system i orden, der har fundet et meget stort vandspild sted gennem de
lange og ufuldkomne træledninger, reparationer af vandkunster er derfor en stå¬
ende udgift.

Fra år 1720 findes en lang betænkning af generalbygmester Ernst og over-
kammersekretær Lauterup angående en kaskade og et pumpeværk, som fontæne¬
mester Grim, tømrersvend Jens Petersen og gartner og slotsforvalter Bruhn
havde udarbejdet forslag til. Betænkningen anbefaler forslagene, og der vedlæg¬
ges overslag over bekostningen ved kaskadens bygning og andre arbejder.2)

Et overslag fra murermester L. Eriksen beskriver først reparationsarbejde ved
mure i haven.3) „Først dend nordligste Linie i Hauven som er med huggen
Kamp opsat." Den erklæres for ret god på en mindre strækning nær. „Dend
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anden Linie som er 19772 al. lang, Muren for trappen med beregnet og befinder
sig langs igennem at have givet sig." Den må ombygges mere og mindre, efter
som den er ødelagt de forskellige steder. „Dend øfverste Linie for Backen som
er i Længde 197 72 alen, hvilke vil nedbrydes udj grund og nye opmures 4 alen
høj og 272 alen tyck." „Følger nu 2de stycker som skal af nye andlægges fra det
øvferste af Backen og til det nederste —De her omtalte mure er jo åbenbart
de samme, som ses på Marselius' stik, længden passer udmærket og billedet viser
tydeligt, at den nederste mur har været af en anden art end de ovenfor. Det er

just ikke smigrende for Brandenburgers dygtighed, at dette murværk har kunnet
ødelægges således i mindre end tyve år, men det skyldes vel mangelfuld afdæk¬
ning og isolation.

Tømrermester Paul Olsen gav samtidig overslag over bekostningen ved tøm¬
rerarbejde ved kaskaderne, og deri hedder det: „— Cummen som står på bergen
som skal gøres af mur —Den er 8 alen lang og 4 alen bred. „Hernæst ved
er en større Casckade som er beregnet udaf tømmer og planker." „—7 trin højt
og 13 alen bred for ofven til og 24 alen bred forneden til."

(Fortsættes.)

Crambe cordifolia i Carl V. Langes Gartneri.
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CRAMBE CORDIFOLIA
„Strandkaal", en af de fineste Grøntretter i Vintersaisonen, er de fremdrevne,

blegede Stængler af Crambe maritima, som blandt andet er vildtvoksende flere
Steder ved vore Kyster, hvor den vækker Opmærksomhed ved sine store, blaa-
grønne Blade. Blomsterstanden er imidlertid gærne uordentlig og forsjasket,
hvorfor der næppe bliver Tale om at anvende den til Pryd i Haven.

C. cordifolia, der stammer fra Kaukasus, er derimod en af vore største og
smukkeste Prydstauder; den danner om Foraaret en Busk af store hjerteformede
Blade, hvorover de IV2—2 m høje, stærkt forgrenede Blomsterstængler breder
sig. 1 Juni—Juli er Blomstringen, og da slører de Tusinder smaa hvide Blom¬
ster Planten som i en Sky, saa let og fint, at det næsten er ubeskriveligt.

Hvor kan en saadan Plante gøre Effekt paa en stor Stenhøj og live op foran
et trist Busket! I en stor Rabat af Stauderidderspore er Crambe ogsaa uforligne¬
lig til at skille alt det blaa, da disse Planters Blomstringstid falder samtidigt.

C. cordifolia trives i al Slags Jord, blot den ikke bliver for fugtig om Vinte¬
ren ; de store Rødder trænger lige ned og skal nok finde tilstrækkelig Næring til
dens gode Trivsel.

Formeringen sker hurtigst ved Rodstykker, de lægges i Juli i kold Bænk, som
ved Formering af Papaver orientale; Frø faas sjældent spiredygtigt, og Forme¬
ring ved Deling er en meget langsom Fremgangsmaade. CARL V. LANGE.

GALEGA
Galega (Stregbælg) officinalis er bl. a. vildtvoksende i Danmark; af denne

over 1 m høje Plante er der en Varietet med fyldte Blomster og et Par lavere
Varieteter: Galega off. compacta med lilla Ærteblomster og G. o. compacta alba
med hvide Blomster og i Modsætning til de andre Varieteter med mere opret og
ordentlig Voksemaade; den bedste Varietet er sikkert G. o. bicolor Hartlandi med
lavendelblaa og hvide Blomster. Som Billedet viser, er den umaadelig rigt-blomstrende og den blomstrer fra først i Juli til hen paa Efteraaret, bliver 75 til
90 cm høj, og er trods sin overhængende Vækst smuk i Rabatter. Planter man
ved Siden af den en Hob Erigeron Quakeress med de lyse rosalilla Blomster, faar
man en meget smuk Farvevirkning; de er ogsaa gode til Plantning foran Busketter.

Galega trives i almindelig god Havejord, der ikke er fugtig, de ynder Sol ogformeres let ved Deling for Varieteternes Vedkommende.
Galega er en af de ikke ret mange Stauder, der kommer til fuld Udviklingallerede samme Sommer, som de plantes om Foraaret, hvilket undertiden kan

være af særlig Værdi; hvor det gælder om hurtigt at faa noget op, der fylder oggiver Blomst. CARL V. LANGE.
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Galega o. bicolor Hartlandi i Carl V. Langes Gartneri.

TRÅDGÅRDEN
af Ester Claesson

Wahlstrom & Widstrands Forlag, Stockholm.
Vor Tid er rig paa Litteratur vedrørende Hjembygningskunst, der ligefrem myldrer frem

alle Vegne som Blomster i Vaar. England fører an med en Strøm af Bøger, der behandler snart
sagt ethvert Emne indenfor Begrebet Hjemmet. Tyskland fulgte i sin store Tid, i dette, som i
andre Ting, troligt i Englands Spor. Ogsaa Skandinavien har givet sin Indsats, navnlig i de
senere Aar.

Den Litteratur indenfor Hjembygningskunsten, der især har vor Bevaagenhed og Interesse,
er naturligvis den, der behandler Havens mange forskellige Spørgsmaal, og det er med Glæde,
vi kan konstatere, at netop den Litteratur, der behandler dette for os kære Emne, langtfra er
det daarligste af, hvad der fremkommer. Skulde man som udøvende beklage sig over noget i
denne Sag, saa vilde det vel blive, at der næsten intet skrives, der fagligt set tager Sigte paa
den direkte Faguddannelse. I hvert Fald er langt den overvejende og langt den betydeligste
Del af moderne Havelitteratur skrevet for Amatører — for Publikum. Heri vilde der i og for
sig intet urigtigt være; thi Publikum trænger i Sandhed til Belæring, netop i dette Emne, hvis
man med Rette kunne sige, at for Fagmandens videnskabelige Uddannelse er der sørget. Men
dette kan man jo langt fra.

Den unge, der ønsker at gøre Studiet af Havekunst til sit Speciale, famler sig stadig frem ad
Praktikens krogede Stier, uden Støtte i Teori og Videnskab. Hvad det betyder af Tidsspild og
Usikkerhed, ved kun den, der i Aarevis har maattet vandre Praktikens Vej, og som har maattet
vælge og vrage efter eget Tykke. Sammenlign iøvrigt de Studiekaar, der bydes den, der studerer
Bygningskunst, cg den, der ønsker at dygtiggøre sig i Havekunst. Den første har et Akademi
med Lærerstab og Litteratur i Overflødighed til Raadighed for sin Uddannelse, den anden kun
„Mesters" mere eller mindre fremragende Kunnen at støtte sig til.

Gid derfor en Del af den Interesse, som vore Havebogsforfattere ødsler paa Belæring af
Publikum, maatte vendes imod dem, der studerer Havekunst som Fagstudium. Fik vi bare en
Række af gode Lærebøger, saa fik vi ogsaa nok Lærere — og maaske en lille Plads paa et
rigtigt Kunstakademi, hvor vor havekunststuderende Ungdom kunde faa den rette kunstneriske
Ballast.

Den første Begyndelse, med Hensyn til Læreregler for Fremtidens Havekunstnere, maa ud-
gaa fra selve Fagets Dyrkere, siden vil andre komme til og fortsætte. —

Derfor lyser vi nu efter Lærebøger i skandinaviske Sprog. Lad Publikum nu en Tidlang
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nøjes med, hvad der allerede foreligger af Bøger og lad os foreløbig henvise Amatører til Tids¬
skrifter og lignende. Vi savner jo aabenbart ikke dygtige Penne, at skønne efter den nye Have¬
litteratur, der er fremkommen i de senere Aar; thi denne rummer baade betydelig Viden og
ofte næsten forbløffende Evne til at sætte denne Viden paa Papiret.

Ester Claessons Bog, som for ganske nylig er udkommen i Stockholm, og som jeg ved denne
Lejlighed gerne vilde anmelde, skiller sig, i hvert Fald i een Henseende, ikke væsentligt ud fra
sine Forgængere, næmlig at være først og fremmest skrevet for „Publikum". Ganske vist mel¬
der Forfatteren i sit Forord, at Uddrag eller Sammendrag af Bogen anvendes som Lærebog ved
„Kungl. Lantbruksakademiens trådgårdsskola".

Jeg har ikke haft Lejlighed til at studere dette „Sammendrag" af Bogen og kan derfor ikke
med fornøden Sikkerhed udtale mig om Værdien heraf; men jeg tvivler oprigtigt talt om, at det
er lykkedes at skabe en virkelig Lærebog ud heraf. Thi rent bortset fra Bogens mange gode
Egenskaber, saa anser jeg det dog for usandsynligt, at denne, som Grundlag, skulde kunne danne
en Lærebog, saadan som en Lærebog bør være. Dertil spænder Forfatterens Ønsker om at faa
alting med altfor vidt. Man kan nu engang ikke i en Bog paa ca. 200 Sider rumme Havekun¬
stens Historie og dertil give Anvisning paa Fremtidens Haveanlæg. Imidlertid med alt dette vil
jeg ingenlunde sige, at Ester Claessons Bog, saa lidt som de andre i de senere Aar fremkomne
Havebøger, er overflødig. — Nej, vi maa hilse ethvert dygtigt Forsøg paa at skabe Interesse
om vor skønne Havekunst velkommen, og dette gør jeg ogsaa for denne Bogs vedkommende,
navnlig da, den mig bekendt, forløbig er ene om at repræsentere moderne Havelitteratur hinsi-
dan Sundet.

Frk. Claesson gaar ikke særlig dybt ind i de forskellige Emner, der behandles i hendes
Bog; men hvert Afsnit er velformet og let tilgængeligt.

Netop en Bog, hvor den interesserede Amatør kan hente Forstaaelse af Havens Væsen ogAandI Bogens første Afsnit giver Forfatteren en kort Oversigt over Havekunstens Historie. Alene
denne Del røber, at Forf. vil evne at skrive en hel Bog om dette Emne. Man maa derfor be¬
klage at maatte nøjes med et kort Resumé, der trods alt er for spinkelt til virkeligt at give den
kundskabssøgende Besked.

Den øvrige Del af Bogen behandler den moderne Haves Tilblivelse, baade den kunstneriske
og praktiske Side af Sagen, og det maa man erkende, at Forfatterindens Syn paa Sagen ersund og tilforladelig.

Frk. Claesson hører sikkert til de supermoderne Haveanlæggere; men intolerant er hun ikke.
Formodentlig har Forf. i sin Praksis lært at slaa af paa de moderne Krav, bl. a. vedrørende
Havens Regelmæssighed. Ligesom hun har forstaaet, at selv om det, der kom efter Le Notres
Tid, efterhaanden udviklede sig til den rene Biedermeierstil, saa frembragtes der dog imellem
den franske Haves Tid og vor Tid, trods al Decadence, fin og følsom Havekunst.

Det er jo Skik og Brug, naar man anmelder en Bog, da at kritisere den sønder og sammen;hviket selv de bedste Forfattere er udsat for. Jeg skal afholde mig fra noget saadant, ikke
mindst da Bogen i sin Helhed ikke opfordrer til sønderlemmende Kritik; men et Par Enkeltheder
maa jeg dog anholde.

Saaledes synes jeg, at adskillige af de vedføjede Billeder, uden at forringe Bogen, kunde
være udeladt, da de, rent ud sagt, siger for lidt og derved skæmmer de virkelig gode, som der
findes mange af. Endvidere burde Forf. have anvendt nogle flere Planer til nærmere Forklaringaf de mange fotograferede Partier. Ganske vist vedføjer Forf. i Slutningen af Bogen en Del Pla¬
ner — virkelig gode Planer —; men det er alle Forfatterindens egne Værker, og dette virker
lidt ensidigt.

Af praktiske Anvisninger er der flere Ting, som maa falde en gammel Praktikus for Brystet.Værst er det med Anvisningen angaaende Anlæg af en Tennisbane. Her i Danmark vilde en
Tennisbane anlagt efter den i Frk. Claessons Bog givne Anvisning ikke blive godkendt af blot
nogenlunde habile Spillere, og jeg tvivler om, at svenske Tennisspillere er lettere at tilfreds¬
stille end danske. — Men bortset fra nogle forfejlede Enkeltheder er Frk. Claessons Bog læse¬
værdig og kan paa det bedste anbefales saavel Amatør som Fagmand.

Fra Forlagets Side er der intet sparet for at gøre Bogen fin og tiltalende. Alt i alt er det
en Bog, der fortjener at blive læst af alle, der interesserer sig for den skønne Havekunst.

J. P. ANDERSEN.
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FREDERIKSBERG HAVE.
Af C. TH. SØRENSEN. (Fortsat.)

Hos Eriksen hedder det videre: „Alle trappetrinerne på begge sider som er
ialt 80 trin vil omlægges." „— ofven for de øfwerste Kasckader skal efter For¬
valter Bruhns anvisning gøres en Kum 8 alen bred og 2 alen dyb, opmures med
Siment og Klinker." „Neden for Backen udj Hauen, kommer en Forntein efter Slots¬
forvalter Bruuns foregifning, 30 over Tuers, bunden at belægge med Bremer Sten,
tilligemed Ringen omkring 3 Quater høj og listen derpå af samme sten, foruden
den behøfvende Muur udj Bunden og omkring bag de Bremerske Stene." Ma¬
terialet opgives til 800 kvadratalen Bremersten, 866 r. 4 s., 116 alen til kransen
116 r. og 116 alen til listen 193 r. 2 s. samt dertil bly for 40 r.

„Til Bunderne udj Kasckaderne behøfvis at leggis med Øelandske Fliiser udj
god stærk Kalck." Hertil skal bruges 375 stk. alen fliser 93 r. 4 m. 8 s., 7300 stk.
Vi alen fliser 1520 r. 5 m. arbejdsløn for lægningen 70 r. og dertil 36 tdr. kalk.

Så slutter Eriksen : „Herfor vil jeg allerunderdanigst Erindre at for Taxt-
træerne overalt at Conservere — — maa Jorden med Stifuer forsiunes eftersom
med Muuringen Awanceris, Som vil koste ialt 100 Rgdl."

Tømrermesteren skriver om „— en Cum neden for Fonteinen, som løber in
under Casckaden bliver 12 al. lang, 6 alen bred og 1 alen dyb." Endvidere :
„Noch behøves Ege tømmer og planker til den underste Casckade som står neden
under Fonteinen og består sig udj 460 alen" og 2 afløb fra „Casckaden og udj
Grafven" hver 36 alen lange.

Beskrivelsen i dette overslag passer jo ret godt med Marselius' billede.
Hvad selve vandforsyningen angik blev den af tømrersvenden foreslåede mølle

opført i 1720—21, dette kan ses dels deraf, at der er udbetalt penge dertil, Laurs
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Eriksen får penge for fundamenterne, og endelig befaler kongen 27. marts 1722
at Jens Pedersen, tømmermands svend, skal optages i tømrernes laug. Han har
opført møllen ved Frederiksberg have og udført dette arbejde forsvarligt.4) Denne
nye mølle stod syd for Søndermarken, hvor den gamle formodentlig også stod,
på kort fra 1741 er den betegnet som demoleret.

Vandanlæget virkede dog ikke tilfredsstillende. 28. Oktober 1721 afgiver en
Kommission, bestående af J. C. Ernst, G. Judicher, E. Hausser og Daniel Preis¬
ler, en lang rapport om årsagerne til dette mistrøstige resultat.5) De kan ikke frem¬
sætte forslag til en virkelig forbedring af forholdene, forsvarer nærmest hele an-

læget og mener, at utæhed og kaskadernes store vandforbrug er årsag til miseren.
I 1725 fremsætter admiral Judicher et forslag til et nyt „wasserwerk". Der

findes i Nationalmuseets samling nogle naive fremstillinger af et pumpeværk, der
skulde drives af fire heste og som skulde indrettes vest for Søndermarken, noget
nord for møllen. Måske hører de til admiralens forslag, i regnskabernerne lyder
en passus: „Gegen der von dem Admiral Judicher und brand Major Fuchs pro-
bierten Auffiihrung der wasserwerk sind bezahlt 483 r." Samme år udgravede
100 mand et stort reservoir. Det vil imidlertid her føre for vidt at undersøge
spørgsmålet om vandforsyningen til bunds.

På grundlag af Marselius' stik og de ovenfor anførte beskrivende overslag
kan der sikkert drages den slutning, at haven i 1720 havde et andet udseende,
end planerne af 1740 og følgende år viser. Men hvornår er forandringen fore¬
taget? 1 regnskaberne kan intet ses derom. Der findes et apparat, tilvækstboret
(beskrevet i Havekunst side 53, 1923),trvormed det «r muligt at undersøge vok¬
sende træers alder ved at udbore en tynd prop og tælle årringene, men de læng¬
ste bor, som findes i handelen, er ikke lange nok til en undersøgelse af de gamle
linde på terrasserne i Frederiksberg have.

Efter regnskaberne fremgår der intet klart om, at Laurs Eriksen fik penge for
den føromtalte istandsættelse af terrassemurene, at denne med andre ord har
fundet sted. Det er derfor tænkeligt, at disses ombygning er opgivet, at kaskade
og bassin har fået en anden form, og at terrasserne er anlagte og beplantede
denne gang. Denne antagelse kan støttes af, at der netop først i tyverne ind¬
købes en del lind og tax til Frederiksberg, og at J. C. Krieger også får en del
at gøre med dette slotsanlæg i disse år. 1729 får han 300 r. å conto bl. andet
„wegen Anlegung der Bassins am Ende des Casguaden", og samme år er der
betalt „zur Aubindung einiger Linde auf der Terrasse".

Først i trediverne er der et hul i particulærkassens regnskaber, det er derfor
muligt, at forandringen er foretaget i Christian den 6tes første regeringsår, måske
for at udslette og forandre, hvad der kunde minde om Anna Sophie Reventlow.
1733—36 opførtes de lavere sidefløje til slottet og rundingen mod syd, og der
foretoges andre omfattende arbejder. Men mon ikke det er mest sandsynligt, at
forandringen er foretaget i tyvernes begyndelse og under Kriegers ledelse. 1723
afløses Bruhn af Voigt som gartner og slotsforvalter.

Fra omkring 1740 findes der talrige planer af haven, og de stemmer ret godt
overens i hovedtrækkene. De kongelige haver har øjensynligt været et yndet objekt for
landkadetternes opmålingsøvelser, og ret mange af disse planer er bevarede.
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Nogle er dog både uordentlige og unøjagtige. En plan af Frederiksberg have
udmærker sig ved en beundringsværdig smuk og nøjagtig udførelse. Den findes
i Frederik den V's danske atlas, tome XXXVII, der opbevares i det kgl. bibliotek.
Den er tegnet i 1741 af Detlef Nicolay Amnion. Han var født i Gentofte 23. 9.
1723 som søn af kaptajn Otto Frederik A. og døde 25. 12. 1802 som komman¬
dant på Bornholm.6) Planen er altså udført af en attenårig kadet; beundrings¬
værdig er den nøjagtige tegning, og ikke mindre beundringsværdig er det, at op¬
målingen vistnok er ganske nøjagtig. På grundlag af denne plan, af en skema¬
tisk plan af E. Hausser fra samme år og af Thuras plan i „Danske Vitruvius"
1749 er omstående rekonstruktion udført over en opmåling af landindspektør N.
F. Jensen 1906-07. Denne rekonstruktion skulde altså fremstille haven, som den
antagelig har set ud omkring 1740, det første tidspunkt, hvorfra man med nogen¬
lunde sikkerhed kan udtale sig om havens form.

Dengang har slottet ligget højt og frit, synligt viden om. Fra København har
vejen gået ad den ny Kongevej (Frederiksberg alle). Ved kirken kunde der køres
lige frem, gennem porten i hovedfløjen på Prinsens gård, gennem havens veje,
op ad rampevejen og ind ad portene i de lavere sidefløje. Dette har formodent-
ig været de høje herskabers adgangsvej, men bekvem har ruten ikke været med

sine mange sving for køretøjer med fire eller seks heste for. Lettere var det at
dreje ad vejen til Valby og fra denne op ad den nuværende Roskilde Landevej.
Syd for slottet lå Søndermarken med sit store vandbassin og sine regelmæssige
alleer. Sikkert ikke betragtet som have i den forstand, det var „Plantaguen", en
plantet skov, en storartet ridebane. Uden for den strakte sig marker og enge, mod
sydvest en eng, hvor arbejdshestene græssede, her lå den dam, hvorfra vandet forhen
pumpedes op til slottet. Østfor slottet lå „Hvide Dyrehave" med køkken- og staldbygnin¬
ger neden for bakken, og mod vest „Brune Dyrehave", med et stort rektangulært
bassin, der nu er svømmefuglepark i Zoologisk have. Videre mod vest strakte
sig de vide marker mod Damhussøen, og hen over disse gik kongevejen til Ros¬
kilde, nordligere end nu, flugtende havens midterste øst-vest gående alle. Nord¬
øst for haven klumpede Frederiksberg by sig sammen om den brede vej fra den
gamle Kongevej og til ridebanen, om „den store gade" og „den småle gade".
Mod nordvest lå et teglværk og et større landsted med en kanalomflydt have.
Frederiksberg Have var hegnet med plankeværker, mod nord afgrænsedes den af
en kanal.

Haven faldt i tre Hoveddele, der dog var fast og stærkt sammenknyttede:
Terrasseanlægget foran slottet, den store have og haven ved Prinsens gård med
menageriet. Denne sidste del har mindst forbindelse med det øvrige; det har
åbenbart været den særlige blomsterhave, måske det eneste sted i hele det store
anlæg, hvor der egentlig dyrkedes blomster. Ud for den søndre længde strakte
haven sig ned mod menageriet, hvis bygninger delvis indrammede en gård. Pla¬
nerne viser haven som et parterreanlæg med fem springvand og en del træer;
mon ikke de mange laurbærtræer fortrinsvis har tjent til smykke her? I mena¬
gerigården var der også træer og i midten en høj med en lille pavillon foroven
af samme form som den i begyndelsen omtalte, kun noget større, og beliggende
længere mod syd på det sted, hvor højen i Haveselskabets have nu er, rimelig¬
vis den samme. Øst for parterrehaven fandtes endnu den gamle kirkegård nær-
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Rekonstruktion af Frederiksberg Haves plan ved år 1740.

mest ridebanen, sydligere orangerihuse og andre småhaver. De er sagtens hyp¬
pigt blevet ændrede, planerne viser forskellige former.

Oppe ved slottet fandtes både mod øst og vest to små ensartede parterrer med
springvand. Nord for slottet var terrænet omformet til det ejendommelige ter¬
rasseanlæg med kaskaden i midteraksen. Denne er noget forskelligt gengivet i
planerne, men den har temmelig sikkert haft den på rekonstruktionen viste bredde,
der er taget fra en tydelig tegning fra år 1800. Da kaskaden vises på alle pla¬
ner, har den vel eksisteret ved den tid; men hvorledes blev den forsynet med
var.d? Møllen ved Søndermarken var jo „demoliert". Dette vandforsynings-
spørgsmål er gådefuldt. 1 hvert tilfælde var der sikkert ingen kaskade mere, da
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haven år 1800 omlagdes, da nævnes kun de tolv trapper ved siderne; selve kas¬
kaden er på et eller andet tidspunkt mellem 1750 og 90 brud med.

På rekonstruktionen er de linde, som må antages at stamme fra havens første
periode, angivne ved et tydeligt punkt; på terrasserne har der været to rækker
på hver, plantede lige over for hinanden og ikke i forbundt, som Ammon viser
det. Thura viser taxpyramider mellem rampevejen, slotspladsen og terrasserne;
det er måske rigtigt, efter Ammon kan det dog se ud, som hække har dannet
afslutning; dette synes rimeligere, måske har de begge ret, taxene kan have stået
i hækken. Anlægget er ejendommeligt og vistnok uden forbillede. Plantningen
af linde var måske en tvivlsom foranstaltning, men terrænets behandling er der¬
imod ganske udmærket; således at føre det vandrette terræn nær ind mod slottet
har frembragt et stærk indtryk af højde, og havde det været muligt at forsyne
kaskaden med det fornødne vand, var der opnået en storartet virkning. Løsnin¬
gen er den første folm så uendeligt langt overlegen.

Den store have havde to klart udtalte hovedakser, slottets midterakse fortsat
mod nord over Andeøen og linien fra Prinsens gård til Fasaneriet eller rettere

•til højen i dettes midte. Den store have er vel knyttet til slottet, men den er
dog mere samlet om hovedaksernes skæringspunkt, der markeredes af en anselig
pavillon på en ø i et stort bassin. Oprindelig var pavillonen ottekantet, men i
tyverne tilbyggede Krieger fire „Cabinetter". Fra denne pavillon har der været
de smukkeste udsigter i otte retninger, og kun to af disse har været ens, og dog
ikke ens, fordi belysningen aldrig var den samme. På planen ser hele den store
have så ens og kedelig ud, i virkeligheden har den været det modsatte, afveks¬
lende og overraskende og alligevel rolig og monumental., i besiddelse af stil i
ordets bedste betydning.

Efter de rester, der endnu findes af alleerne, har disses totale bredde været
ca. 24 meter, de har bestået af fire rækker linde, og de har været afgrænsede af
hække af avnbøg. I hækkene har de yderste linde stået; derfra var der ca. 6 m
til de indre rækker, således at midteralleen har været ca. 12 m bred. I alleerne
nærmest hækkene har der sikkert været græs; det vises ikke alene på Ammons
plan, men på mindst to andre samtidige planer. Ligeledes har de diagonal- og
tværveje, der deler kvartererne, været græslagte. Sådanne græsgange var vist
noget almindeligt i den tids haver, i det smukke franske værk „La Theorie et
practigue du Jardinage" vises mange exem{?ler på lignende anvendelse, og selv
Hans R. Block beskriver i sin Horticultara .danica løvgange belagte med græs¬
tørv. Rent praktisk har det været en meget fornuftig foranstaltning; alleerne har
i fugtigt vejr og ved tøbrudstider været temmelig ufarbare, det var da rart at
kunne ty ind på den græsbundne jord. De har dertil været smukke, hvilken
skønhed har der ikke været over disse grønne gange med deres lange perspek¬
tiver og det rolige farvespil af de mørkere hække med det lysere græstæppe.

På Thuras plan er der vi§t kegletax mellem lindene i alleen, og sådanne
skal være omtalt i en gammel beretning. De har formodentlig været plantede
vekselvis med lindene i de inderste rækker; men det er et spørgsmål om de vir¬
kelig fandtes.

Mod nord lå andeøen, omgiven af en regelmæssig kanal med egetræsbolvær-
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ker. Dette kan ses af, at tømrermester Paul Olsen reparerede disse 1720-21, og
at der til dette formål samme år kom en mængde tømmer fra Lolland. Om de
øvrige bassiner i haven har været stensatte eller kun gravede med græskanter,
vides vel ikke bestemt, men antagelig har de været det sidste. Således må Am¬
nions gengivelse nærmest forstås; de var store nok til, at dette kunde lade sig
gøre, og var de opførte af mur og sten, vilde der dertil være medgået så betyde¬
lige summer, at regnskaberne måtte vise det. Der er heller ikke senere ved ha¬
vens omlægning tale om bortfjernelse af stensatte bassiner.

Som Ammon tegner teatret, er dets plan noget uforståelig, idet han lader dets
midte være opfyldt af busket; men det kan måske forklares derved, at Christian
den Sjettes pietistiske tid ikke kunde tænke sig at anvende det efter sin bestem¬
melse; scene og tilskuerplads er derefter blevet tilplantede, men den hækkeheg-
nede gang deromkring er bibeholdt.

Efter en beskrivelse af C. Hirschfeld i hans „ Theorie der Gartenkunst" var
kvarterernes indre opfyldt af graner og kastanier, og på et stik af Schule 1786
ses også granplantninger. På et eller andet tidspunkt må man va?re begyndt at
klippe lindene i alleerne, men hvornår, er det sagtens umuligt at efterspore. På
et stik af J. J. Bruun 1756 er lindene i midteralleen mod slottet klippede, me¬
dens terrassernes linde ikke er det. Klippede eller i det mindste beskårne har
alle træerne været, det bærer de tilbageblevne tydelige mærker af.

Fra midten af det attende århundrede er det vel gået Frederiksberg have som
så mange andre anlæg, der skabes i en tid, hvor midlerne er rigeligere til stede
end senere; et vist forfald er indtrådt. Åbenbart lider trævæksten stærkt af det
høje grundvand; men der gøres intet for at sænke det, og det er heller ikke
sandsynligt, at trævæksten er blevet passet og udtyndet med videre fremsyn.
Menageriet blev nedlagt, hen mod 1800 har hele den nuværende Haveselskabets
have været opfyldt af drivhuse. 1853 brænder hovedbygningen på Prinsens gård;
men hvornår den nuværende indgang er opført, vides ikke, vaserne siges at
stamme fra Hørsholm slot.

På mange måder må man beundre de mennesker, der skabte dette gamle an¬
læg; men de, der plejede det igennem det attende århundrede, har åbenbart
manglet både evne og forståelse over for mere end eet punkt. Når anlægget blev
så fuldstændig ødelagt, skyldes det sikkert for en stor del dette, at træer og
hække var forsømte og udgåede. Nu er det også mærkeligt, at kong Frederik IV
slet ikke har haft sans for skønheden i det rolige vand. Han havde dog set de
franske barokhaver med deres lange kanaler og bassiner, og intet vilde have
været lettere, end at skabe noget tilsvarende her. Havde han gjort dette, var der
i Frederiksberg have blevet gravet en lang, bred og lige kanal, for eksempel i
slottets midterakse, og havde anlægget ved god pleje opnået den skønhed, som
de hundrede år kunde have givet det, da havde de engelske „haugekonstnere"
måske kunnet forstå sa meget af denne simple og naturlige skønhed, at haven
ikke var blevet så fuldstændig ødelagt. Hvor vidunderlig havde den nu ikke væ¬
ret, om dens gamle form var bibeholdt, plejet og passet med virkeligt fremsyn,
med virkelig hensynstagen. Særlig galdt det de firdobbelte alleer med deres
lange perspektiver og smukke runddele om de stille, rolige bassiner. (Sluttes.)
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Norrvikens hovedbygning.

NORRVIKENS TRÅDGÅRDAR.
Tre til fire kilometer vest for fiskerlejet Bdstad, det også af danske så vel¬

kendte badested i Skåne, ligger Norrviken, direktør Rudolf Abelins mærkelige gård.
Den, der en sommerdag kommer indenfor porten til den ca. 70 ha. store ejen¬

dom og spadserer op ad den kilometerlange allé med halvforvildede stauder og
udstrakte frugttræplantninger til begge sider for sluttelig at stå oppe ved den
besynderlig kulisseagtige hovedbygning, bliver næsten overvældet af det prægtige
tilbageblik: Det store udsyn over spejldammens regelrette flade, over grønne
plæner med mørke, taktfast opmarcherede nåletræsgrupper; en enkel regelmæs¬
sighed, omsluttet af og i nøje kontakt med landskabets store linier, så det hele
virker sammen; et billede, der fra de regelmæssige linier låner sin arkitektoniske
holdning, medens liniernes strænghed beåndes af naturens rigdom af levende
form og skiftende lys, af bølgende duft og af lyde, der kommer og går. Sjæl¬
dent har jeg set et bedre anslag i noget havekunstnerisk værk, selv ikke frareg¬
net de klassiske forbilleder fra den italienske højrenæssance; de billeder der ledsager
disse linier giver kun en svag anelse om den beundringsværdige samvirken mel¬
lem natur og kunst, der her er tilvejebragt'med de enkleste midler. Direktør
Abelin har valgt denne plads, har købt ejendommen, planlagt og udført anlæget;
hans alene er derfor æren. Enhver, der en eneste gang har været lukket ind i
den underlig uvirkelige verden, der hedder Norrviken, en verden, der ved siden
af vidnesbyrd om stor kunstnerisk sikkerhed og klarsyn rummer enkeltheder, der
virker forstemmende, fordi de viser et iøjnefaldende misforhold mellem mål og
midler, den der blot en gang har opfattet dette anlægs besynderlige sammensæt¬
ning af sandhed og digt, af herlig virkelighed og det rene teater, han forstår,
at Norrvikens ejer er en personlighed, noget ganske for sig selv, en digter, en
drømmer, men først og fremmest en stor enthusiast.

Rudolf Abelin er for ganske nylig fyldt de 60 år. Som søn af en højtstående
officer, en tid lang krigsminister, var det ikke let for den naturbegejstrede dreng

79



i det aristokratiske svenske samfund at få lov til at følge sin lyst til at blive
gartner. Den hvide studenterhue måtte først erhverves, og endnu et par år eller
tre måtte han tilbringe med universitetsstudier i Upsala til trods for hans ofte
udtalte ønske at måtte blive gartner.

Først da den danske øjenlæge Grut-Hansen, på hvis klinik den unge mand
måtte tilbringe et par måneder, havde afgivet den erklæring, at fortsatte boglige
studier vilde være skæbnesvangert for hans syn, lykkedes det at overvinde for¬
ældrenes modstand så vidt, at han kom ind som elev på Rosenborg gartner¬
læreanstalt.

Efter at man også der til at begynde med havde gjort sig alle tænkelige
anstrængelser for at gøre ham ked af valget, formodentlig efter tilskyndelse fra
hjemmet, slog man pludselig om, og det sidste læreår omtaler Abelin som både
fornøjeligt og udbytterigt. Han mindes med glæde de fortrinlige vin- og fersken¬
kulturer, omtaler med sympathi slotsgartner Rothe og tegnelæreren (arkitekt
Eugen Jørgensen) og mindes med væmmelse den „synderligen rå snickare", som
man mærkværdig nok den gang og længe derefter fandt var et passende selskab
for unge uerfarne mennesker, noget vistnok adskillige gamle „Rosenborgere" har
undret sig over.

Hele denne bevægede barndoms- og ungdomstid med dens trængsler og lykke
skildrer direktør Abelin i det værk, der er den direkte anledning til nærvæ¬
rende linier: Foreningen Norrvikens Trådgårdar, Årsskrift 1924.

Direktør Abelin viser sig der som en højst fornøjelig fortæller, der forstår at
gengive barnets og den unge mands oplevelser og drømme, så læseren føler med
den unge; og samtidig tegner bogen et billede af adskillige forhold i Sverige,
blandt andet også de gartneriske, der ikke er uden interesse.

Det afsnit af bogen, der dog er af ganske særlig værdi for HAVEKUNST's
læsere, angår anlægene ved Norrviken. Læs f. eks. dette:

„Forst når det nya Norrviken planlades, blev jag i tilfålle taga ett djupt
grepp i det gamla programmet och utnyttja mina, nu genom många resor och
rått stor praktik utokade studier i detta hånseende. De ledande motiven for
mig blevo, att gårna arbeta med beprovade uppslag från svunna tider och andra
folk, men soka omsatta dem i modern dråkt, låmpad efter nutida uppfattning
och resurser.

Nyare tiders vidgade mojligheter i vaxtval och arbetsmetoder ville jag tillågna
mig, och vad nutidsmånniskan kråvde i fråga om frihet, omvåxling och storhet
i tradgården, skulle noga beaktas.

Anlåggningens ekonomiske utforande måste emellertid grundligt nystuderas.
Jag insåg ju alttfor val, att le Notre's tusenden av arbetare numera måste ersat-
tas med enheter — lika mycket vid nydaningen som sedan i underhållet. Sjålv
var jag ju dessutom en vanlig, mer eller mindre egoistisk månniska av verkligt
kott och blod, som, om åven med ett rikt inslag av idealism, dock med egna
ogon ville både se och njuta resultatet av mitt verk. Jag var ej gosse långre,
utan en mogen man med foten redan på de gamlas troskel.

Vilken art af trådgård jegåsålunda ån ville fremstalla, måste jag altså sorja
for, att den så fort som mojligt verkade fårdig. Jag studerade dårfor noga
alla den nya gårdens foretråden, både de strax skonjbara och de, som ånnu

80



Plan af Norrviken.

dolda, kunde låta locka sig fram. Då — menade jag — skulle jag i olikhet
mot de gamla, sjalv få glådjas åt och uppleva resultatet.

Hade det gamla Norrviken vårit en svåvande, formlos drom hos ett yng-
lingasinne med givet inslag dock av kårlekens till naturen och arbetet varma

glod, skulle det nya bliva en enkel visserligen — men fast komposition av stora
mått — liksom det gamla med pietet och vordnad inrangerande sig i omgiv-
ningen och det fria landskapet. Det skulle darjåmte upptaga och sammen-
smalta många olika ideer från svunna tiders och frammande folks trådgårdar
och naturuppfattning, for att en gång sjålvt kunna stå som ett levande museum
och ett belysende åskådningsfålt, dår olika smakriktningar och onskemål skulle
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Barokhaven 12 år efter anlæggelsen.

kånna sig avspeglade och omsatta — utan att dårfor helheten och ron i den
samlade bilden fick åventyras.

Det var detta, som ånda sedan studieåren foresvåvat mig och lekt i hågen
att en gang få verkstålla. Att det vid utforandet, genom mina små resurser och
på andra arbeten splittrade tid, skulle komma att brista i konstnårlighet, finner
jag naturligt, men skams knappast for. De, som taga arvet efter mig, få har
tråda utfyllande och sonande emallan.

Mina studier utomlands, framfor allt i Italien, hade hos mig tidigt nog grun-
dat en bestamd uppfattning om, och en klar, målmedveten stråvan i trådgårdens håll-
ning till terrången och det omgivande landskapet. Vad jag på få undantag når
sett av detta i Sverige, var så godtyckligt eller så oforstående och forfuskat, att
det i huvudsak endast indgav mig en bild av okunnighet och kaos. Detaljerna
hade gjorts till trådgårdens huvudsak, medan de stora syftena och greppen
skjutits åt sidan eller glomts. Stadstradgårdens små koketta moderabatter med
sillsallad och aladåbmonster, var det enda som man stråvade till och faste ogat
vid, medan man i oforklarlig blindhet glomde och foraktade lovmassornas verkan,
perspektiven och de skiida hojdplanens stållning till verandra. Når stadsplante-
ringarna i sedlighetens namm revo bort buskarna, odelade de slutna, perspek¬
tiven bildande bestånden och gjorde sig till de hagmarker, som de ån i dag åro,
skulle trådgården på landet vara lika duktig och gora sammaledes under pretext,
att buskarna skråpade. Genom ett dessutom allt mer och mer stegrat intresse
for de enskilda blommorna — trådgårdens skiftande, ovåsentliga, nåtta småde¬
taljer — åven har nårt av stadstrådgårdana och en lyriskt kvinnlig litteratur —
okades missforhållandena alltjåmt och skotos trådgårdens komposition och stora
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Den japanske del 12 år efter påbegyndelsen.

drag allt hansynslosare undan. Vanvården och forsummelsen hade så mycket
låttare att nastla sig in. De stora tråden ansågos stå i vågen for de små blom-
morna — seklers verk byttes mot minuternas. Det var upprorande och gav
oerhort mycket at reagera mot. Detta var så mycket svårare, som både bygg-
herren och hans arkitekt ansågo tradgårdsfrågan underordnad och av ringa eller
ingen konstnårlig betydelse. Man bygged val — men tånkte rakt ej på om-
givningen.

Den måhånda val svarmiska kånsla, jag såsom yngling haft och fått for na¬
turen, och som de forstå åren av min mera mognade ålder mottog en rik nåring
i den okonstlade skonheten hos de formlosa naturparker, som jag genomvandrade,
har heller aldrig låmnat mig, åven sedan jag fått ogonen upp for vikten av en
viss fasthet och arkitektonisk stramhet och rytm i kompositionen och utdanandet
av tradgården. Den vanliga „franska stilen", sådan vi hade den hår hemma vid
våra herrgårdar, hade dårfor aldrig fyllt mina skonhetskrav, men val mången
gång låtit mig finna en enkel reda och stundom stor trevnad inom trådgården.
De gamla låmningarna efter barocktidens storhet, som ånnu skonjas vid flera av
våra slott och herresaten, hade heller aldrig formått skånka mig den tilfredsstal-
lelse, som jag sokt och ville finna i trådgården. Ofta syntes mig dessa trad-
gårdar for stela, de komponerade fonderna och perspektiven for smaa, och deras
utestångande av yttervårlden och de fria landskapsbilderna bakom de rambildande
alléernas valdiga lovmassor gjorde ofta tavian dod. Det helas låggande i ett
enda plan fann jag dessutom icke blott trottande, uten också ganska fråmmande
forde de fiesta av våra svenska landskap, hos vilka ju hojdplanen i regel nåra nog
gåckas och brottas med verandra. Det blev forst bekantskapen med den italien-
ska barocktrådgården, som icke blott tillåter, utan också onskar rora sig med
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till och med betydeligt skiida nivåer — som ovan de snorråta, klippta hackarna
och grona trådbestånden låter kronorna vaja fritt och susande boja sig for vin¬
den — som melian de morka cypressernas smårta minareter bjuder in det fjarran
liggande landskapet med allt dess liv och naturliga rorlighet — det blev forst
denna art av tradgård, som riktigt kom att tilltala mig och Iåt mig se, icke
allenast den hogsta formen for en tradgård, utan också den, som bast passade
mitt eget lands karaktår och kynne.

Det blev alltså denna gamla trådgårdsbild, dromd och iverksatt mot slutet av

renåssanstiden av Italiens storsta konstnårer, riktad och fullåndad under baro-
ckens forstå årtionden, som skulle låggas såsom huvudsaklig grund for det nya
Norrviken. Den overvåldigande kraft i linjeforningen, som den tillåter, det inslåp-
pande av landskapets ljusa, glada tavlor, som den mojliggor, den ro och vila
som den ytterst vill finna inom trådgården och den hand den racker enkelheten
i sjålva upprånningen, allt detta var ju något, som lika mycket tilltalade mitt eget
sinne, som det passade det nya, tillråckligt stora område, på vilket jag skulle
arbeta."

Herefter følger så en nærmere beskrivelse af det øvrige Anlæg, der på natur¬
lig måde falder i forskellige afdelinger, hver i sin særlige karakter og udform¬
ning: En renæssancehave, en japansk have og de mere eller mindre påbegyndte
anlæg af en kirkegård, en naturpark og en rokokohave. Der er noget underlig
panoptikonagtigt ved den tanke sådan at føje anlæg, prægede af forskellige
tiders og folks ideer og smagsretninger sammen til en helhed med huset som
bindeled. Det lyder alt andet end tiltalende, men er dog i virkeligheden ikke
så slemt.

Terrænet falder naturligt i disse dele, og særpræget er ikke så fremherskende,
som navnene tyder på; det er svensk, Abelinsk renæssance og svensk, Abelinsk
japaneseri i den samme herlige svenske natur. Og som det fremgik af citatet
fra årsskriftet, ligger der jo en særlig tanke bag det hele, et ønske om at
skabe et lærested for unge gartnere, der her skal få øjet åbent for havekunstens
mål og midler.

Et og andet kan selvfølgelig kritiseres, men ingen haveven kan se Norrvikens
anlæg og læse direktør Abelins beretning om sit liv og sine mål uden at fyldes
med beundring for denne mands utrættelige energi og uudslukkelige lidenskab
for skønheden i naturen.

Der er nu dannet en forening med det formål at yde direktør Abelins arbejde
støtte og at sikre det arbejde, der allerede er nedlagt på Norrviken, for fremtiden.
Enhver kan blive medlem, også danske, og årsskriftet, der ikke kommer i hande¬
len, tilgår medlemmerne for det ikke særlig store årskontingent.

Landshøvding, greve Axel Morner er foreningens formand, administrerende
direktør for livstid er Rudolf Abelin, og havearkitekt Olle Piehl, Lidingø villastad,
fungerer som foreningens sekretær.

Årsskriftet fremtræder i smukt udstyr med ganske gode fotografigengivelser
og gode vignetter, tegnet af Tiberg, hvem ligeledes den meget tiltalende forside¬
tegning i to farver skyldes.

E. ERSTAD-JØRGENSEN.
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Vandfarvetegning af vandfaldet, formodentlig af Abildgaard. Rigsarkivet.

FREDERIKSBERG HAVE.
Af C. TH. SØRENSEN. (Sluttet.)

Hækkene under alleerne vilde vel være døde, men de, der gennemskar kvartererne,
kunde være bevaret så høje og brede og tætte, som hundredårige hække kan vokse sig.
Teatret kunde igen være kommet i brug, labyrinten vilde være det herligste even¬
tyr for alle børn, og hvor vilde slottet have taget sig festligt ud som point de
vue for den lange alle. Eller man forestille sig kanalen om andeøen med sine
smukke regelmæssige form, vandet sort og bundløst dybt i skyggen af de mæg¬
tige træer. Hvad har ikke de mennesker, der ændrede haven, ødelagt i deres ufor¬
stand, deres tåbelige, ensidige modebegejstring, deres fordummelse ved ensidig
gentagen af ordet natur. Jammer nytter intet, men det, der skete med Frederiks¬
berg have som med så mange andre haver, bør være eftertiden et alvorligt me¬
mento.

Op imod 1800 begynder det ny syn på havekunsten at trænge igennem her¬
hjemme, og det blev nu gartnernes aldrig hvilende ærgerrighed at ødelægge de
gamle anlæg så grundigt som muligt. 1782 blev Peter Petersen udnævnt til
gartner i Frederiksberg have, men han skulde dog i nogen måde være under¬
givet sin hidtidige principal, gartner og slotsforvalter Schmidt, der fremtidig kun
skulde varetage det sidste Embede. 1786 blev Voigt slotsforvalter; det var en

gartnerisk uddannet mand; han omlagde Søndermarken, nogle år før Frederiks¬
berg have blev raseret, og har mange steder været anført som ophavsmand til
begge omlægninger. Mærkeligt nok betegner Oehlenschlæger ham også som så¬
dan i sit digt om Frederiksberg, han skulde dog antages at vide besked. For¬
holdet mellem gartner og slotsforvalter var yderst dårligt. Petersens nærmeste
foresatte var Overhofmarskal Hauch, og der er bevaret en ret omfattende korre-
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spondance fra Petersen til denne; den giver vel ikke noget udtømmende billede
af gartneren, men det, der forstås, bringer intet særlig fordelagtigt indtryk.

Allerede først i halvfemserne begynder Petersen at fremsende forslag til havens
omdannelse. De karakteriserer slående hans ringe forståelse. Det første forslag
skal han have indsendt 1791; 1794 indsender han en tegning til omlægning af
det kvarter, der er „for i haugen på højre hånd, næst køkkenhaugen", altså
umiddelbart inden for indgangen, nord for midteralleen.7) Tegningen er ubehjælp¬
som, og den tanke at fremstille et lille landskab inden for dette fast indrammede,
fuldstændig plane jordstykke er ganske dilettantisk. Det ser dog ud til, at han
fik tilladelse til at omlægge ikke mindre end tre af havens kvarterer på den
måde, de to østligste og et af de vestligste. 1795 indsender han en ny plan til
gravning af en kanal, der kan bortskaffe det overflødige vand, som trævæksten
lider meget under.

Endelig indstiller Hauch den 6. December 1797 til kongen, at haven ændres
efter Petersens plan, og 25. Jan. 1798 approberer kongen denne Indstilling.8)
Planen var fremskaffet på en lidt kuriøs måde. Både Petersen og Voigt havde
udarbejdet hver sin plan. Hauch nedsatte nu en kommission, der, foruden de
to herrer selv, bestod af gartner Mansa på Frederiksborg og Holbøll ved botanisk
have. Sikkert har denne kommissions møder været værd at overvære, men den
vedtog dog til sidst, at Petersens plan skulde foretrækkes, kun med visse mindre
ændringer.

Petersen udarbejdede en sådan ændret plan, og der toges straks fat på arbejdet.
Hans egen beskrivelse af den første plan gengives i det følgende; baade denne
og Voigts plan er desværre intet sted at finde.

Allerunderdanigst forslag.
Da ieg ofte har erfaret at Friederiksbergs Slots Hauge er for mange Mennesker

et sandt frejde sted, så var det billigt for Nationen som fortrinelig ynder dette
J: af Naturen : skiønne Sted, at det ved Konsten blev gjordt så behageligt
som muligt.

Og for at kunde wirke noget til en fuldkommen god Plan, hvorefter Friede-
richsbergs Hauge kunde blive omdannet til en så kaldet Engelsk Hauge, har ieg
forfattet en ny Grundtegning over Haugen som følger her med.

Bogstav A. på Tegningen er de 2de første Partier ved Indgangen i Haugen.
Og de tvende ligge nest Fasangaarden samt Ellemosen. De 3de Partier ere nu
allerede anlagt, og ere således temmelig gode. Det war wel derfor ikke wærd
at forandre dem igen føren det andet som skal anlægges i Haugen blew færdig,
thi nogle af Haugens Dele må dog wære fri til Spadsere Tourer. Men de 2de
Partier for wed Indgangen i Haugen kunde dog i sin tid blive skiønnere, naar
blot den mellemste Allee toges bort, og der blev så anlagt en grøn Del (?) Runding,
i hvis mite kunde sættes en naturlig Blomster Kurv og wed hwer ende en god
figuer saa som Flora eller sligt. Og saa wed hwer side af Rundingen kunde
anbringes store Rummelige Gange hwor der kunde Pladseres Bænke til Folkets
Bequemhed og fornøjelse.

B. er Slottet samt Terrasserne wed Slottet. Dette Partie er saaledes som det
nu er temelig got, thi det er skyggefuldt og i så Henseende behageligt om Som¬
meren, men det er dog stift og for tæt wed Slottet. Ieg wil ikke tilraade at for¬
andre dette Parti nu føren de andre Partier i Haugen wære anlagte, men det
kunde dog og forskønnes meget, og ieg tror på følgende måde. Naar man slog
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Tegning til det kinesiske lysthus, af Kirkerup. Rigsarkivet.

en Halvzirkel fra Slottets Middelpunct 50 al. ned af Terrasserne fra Slottet at
Regne wilde da det halve af Terrasserne gå i den Halve Zirkel. Og Jordfladen i
denne Zirkel måtte have samme højde som jordfladen har ved Slottet, dog skulde
den have et uformærket fald ned af Terrassen. Og så blev de 8te sidste alen
med en rund fordybet Gang : en Alen dyb : og på den yderste kant af denne
Gang, eller Halv Zirkelen, måtte anbringes Balustrader hvilken Decoration wilde
forskiønne Partiet meget, og det war nødwendig; eftersom Terrassen om Halv
Zirkelen bliver høj. Og på hver side af Halv Zirkelen kunde de 7 Steentrapper
anbringes og den sidste Trappe wilde da ende midt for den mellemste Allee,
thi det er at mærke, at der blev kun 3 alleer tilbage på hver side på Terrasserne,
hvor der nu er 6. De tre underste nest Græsfordybningen på Terrassen faldt
bort, og de blewe Planeret i een naturlig skråhed, hvor der siden skulde Plantes
§mukke blomstrende Træer og derimellem skulde gangene slynge sig op til Halv
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Tegning til en færge. Rigsarkivet.

Zirkelen hvor man da kunde gå op af Steentrapperne. leg kan ikke så tydelig
beskrive den forandring, men om det befales så skal ieg giøre en Tegning om
dette Parti for sig selv.

C. er Kammerfourerens hus.
D. er Kilden.
E. et Morgen Tempel. Det Parti som hist og her er betegnet med Bogstav E.

er af Dyrhaugens Grund og Templets grundtegning ligger også i Dyrhaugen.
Det war wel noget tab for Planteskolen om dette støkke Jord gik bort derfra,
men ieg maa dog sige at det war ikke at Regne imod det som Haugen wilde
winde i Skiønhed; thi beliggenheden af dette stykke Jord er overmåde skiøn og
udsigten derfra er overalt fortrefelig. —

F. et Skovbygger Huus. Hwor en opsynsmand kunde boe.
G. Fasangården.
H. Fasanbakken.
I. et Land Huus som skulde bygges på Graneholmen eller så kaldet Ande¬

bakken, til de besøgendes bequemhed, hvor nogle familier kunde side og spise
deres Smørrebrød, thi det er meget Ilde, når folk vil fornøje sig her i Haugen
og der ofte kommer en Regen Byge, at de da ikke ha et sted, hvor de kan være
i det tørre.

K. Det store Lysthuus som korner at lige på en omflydt Holm.
L. det nye Wand som skal graves i Haugen.

Friderichsberg 8. Okt. 1797. P. Petersen.

Kongen eller kronprins Frederik befaler dog i den endelige resolution, at ter¬
rasserne foran slotter skal bevares. Foreløbig blev det bestemt, at der skulde
anvendes 1000 rigsdaler om året til arbejdet; men allerede 3. novb. 1798 indstil¬
ler Hauch, at der anvendes 3000 r. om året, for at arbejdet kan fuldføres i rime¬
lig tid. Samtidig foreslår han, at der tilkaldes nogle holstenske kanalgravere, og
dette skete også. Det er jo besynderligt, at der ikke i København fandtes arbej¬dere med så megen praktisk sans, at de har kunnet udføre et sådant jordarbejde
på en tilfredsstillende måde; men det lader ikke til at have været tilfældet. End¬
videre har Hauch nu ladet Kirkerup tegne og udarbejde overslag til to broer,
meddeler, at Voigt er sendt til Hamborg og Liibeck for at købe „amerikanske
planter" for 4—500 rigsdaler, at lysthuset midt i haven er så råddent og forfal¬
dent, at en flytning er umulig, og foreslå derfor, at det sælges ved auktion, og
endelig sluttes der med: „— vil det være nødvendigt: at to af de store linde-
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Vandfarvetegning af Kildegrotten, formodentlig af Abildgaard. Rigsarkivet.

træer på hver side af sten trapperne på terrasserne og 2 alleer på hver side af
trapperne neden for terrasserne borttages, dels for at skaffe udsigt fra slottet ned
i haugen, dels for at kunne opfylde det midterste rum lige for slottet med den
udgravede jord af kanalerne, og der med forskaffe en skøn og stor Boulingoin
lige for slottet."

Dette sidste skete jo også.
Ligesom ved havens oprindelige anlæg var det også nu soldater, der måtte

udføre arbejdet, men en langt mere beskeden styrke; der var lovet Petersen 24
mand, men i begyndelsen kom kun tolv, og trods mange højtidelige og høflige
udvekslinger af breve med oberster og kaptajner og kommandanter kom der vist
næppe flere nogensinde. Militæret må have forandret sig i disse hundrede år;
måske har det været besværet med at få soldater nok, der har gjort, at holste¬
nerne måtte tilkaldes. Af disse kom der hen mod 30; som ledere nævnes C.
Friedemann, Claus Popp og Jørgen Lohse.

Havens omlægning er altså påbegyndt i foråret 1798, og et udslag af den
ændrede tidsånd er det, at Petersen anmoder om at måtte antage en erfaren og
duelig svend til at lede soldaterne istedet for den udkommanderede underofficer.
Denne svend skulde have 2 mark om dagen plus 24 skilling om ugen til logi,
men hvorvidt han antoges, vides ikke.

Særlig interesse knytter sig til planteindkøbene; det fremgår ret tydeligt af
regningerne, hvor den botaniske interesse har været det alt overvejende. I den
nærmeste tid efter omlægningen har haven sikkert gjort et lyst og åbent indtryk,
dog med en god bestand af gamle træer. Der var lindene foran slottet og de
enkelte allerester, der fik lov at blive her og der. Af de kastanier, graner og
andet, der fandtes i kvartererne, er vel også de bedste bevaret på passende ste¬
der, men nogen tæt bestand har der sikkert ikke været. Der plantes imidlertid
meget nyt, og heller ikke ved denne plantning viser Petersen sig som nogen
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dygtighed; hans formål synes ho¬
vedsagelig at have været at anbrin¬
ge så mange arter som muligt.
Herhjemme købtes planter i statens
planteskole ved Hørsholm, fra j.
L. Mansa, Fredensborg, C. F. Voigt,
Frederiksborg, Ledøje, Schmidt på
Nyegård, Kompfse, Frederiksberg,
Mohr, Danckert på Dronninggård,
og endelig leverede botanisk gart¬
ner Holbøll stauder og lignende.
Fra udlandet kom der planter fra
Steltzner & Schmaltz og Friderich
von Broocken, begge i Liibeck.
Det er et ganske utroligt antal ar¬
ter og varieteter, der købtes i et,
to eller tre eksemplarer af hver.
I nutidens planteskolers prisfor¬
tegnelser findes ikke ret mange
træer og buske, som ikke er nævnt
i disse lange regninger, og der er
opført meget, som nu næppe ken¬
des mere. Denne nye beplantning
var i høj grad karakterløs med disse
hundreder af arter i enkelte eller

ganske få eksemplarer; thi selv om der vel også indkøbtes hundredvis af træer
og buske til fyld, så har det dog været nyhederne, der har præget havens ung¬
plantninger. De er imidlertid forsvundne. Petersens nye have, hvor buskplant¬
ninger havde stor betydning, er forvandlet til en skov, hvor de mest hårdføre træer
har dræbt alt andet. Selv om der endnu findes mange arter i Frederiksberg
have, så er antallet dog nu kun en meget ringe del af, hvad der blev plantet, og
kun få eksemplarer har opnået en smuk og god Udvikling.

På øen ved det kinesiske lysthus plantedes 220 roser i ca. 100 sorter; der
skulde være 110 sorter med 2 af hver, men nogle går igen; de købtes af Steltz¬
ner & Schmaltz i 1801. Derimellem var Maidensblush, provinsrose, muscosa og
grosse Centifolia, men de fleste af de smukke navne kendes ikke mere. Haven
blev noget udvidet ved omlægningen; i 1785 var der anlagt en frugttræ-plante¬
skole i „Brune Dyrehave"; en del af denne toges nu ind til det nye anlæg; godt
hundrede meter flyttedes grænsen mod syd, ligesom stykket oven for Fasanhaven
toges med. Derimod blev arealet, hvor theatret lå, frugthave, der hvor nu Have¬
selskabets ældste medlemshaver ligger. Den nuværende Haveselskabets have var

opfyldt af drivhuse.
Det, der byggedes i haven, havde mere kulturel værd end de plantnings- og

jordarbejder, der foretoges; men det var præget af tidens sparsommelighed. Ka¬
nalerne nødvendiggjorde opførelsen af seks broer, og til disse udarbejdede Kir-
kerup en hel del tegninger. Kun broen til det kinesiske lysthus har endnu samme
form, som han gav den, medens de andre er ombyggede i firserne; de endepiller
af Neksø sandsten, der findes ved et par af broerne, er dog de, der blev udført
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dengang. Der blev bygget en smuk lille færge for overfart til andeøen, og der
blev bygget fire gondoler, hvoraf en noget bedre udstyret til de høje herskabers
eget brug. På andeøen opførtes et morsomt cirkelrundt andehus med spidst
stråtag. Den gamle iskælder, der lå nord for Fasanhaven, indrettes til en eremi¬
tage, og endelig opføres en kildegrotte og et klippeparti med vandfald. Til disse
findes tre smukke vandfarvetegninger, der formodentlig skyldes Abildgård; i den
ene ligger nemlig en lille sålydende kladde: „Den 14. Juli 1801 har her Justits-
raad og professor Abildgård erholdt for 2de tegninger til Vandfaldet ved Møllen."
Vandfaldets pumpeværk dreves af to heste. Der opførtes en ny iskælder „på
bakken ved køkkenet" — en cirkelrund, dyb brønd med en smuk indgang — og det
vestlige havehus i Fasanhaven. Hvorfra den tofløjede bygning der stammer, vides
ikke; bygningen så ikke således ud på planerne fra 1740. Svejtserhuset opførtes
til thepavillon for hoffet; dets midte optoges af et ottekantet rum med hvælvet
loft; det kostede kun godt 1000 r. Det kinesiske lysthus voldte mange overvej¬
elser; Kirkerup udarbejdede flere tegninger til det, men det opførtes dog allerede
1799 og kostede omkring 3000 r. Det er opmålt af For af 3. December 1892 og
Planer tillige med flere fotografiske gengivelser udgaves på 30 årsdagen for
foreningens stiftelse.

Sidst opføres Apistemplet i 1802. 5. December 1801 indstiller Hauch, at der
opføres et tempel af træ i Søndermarken. Det havde været meningen til dette
tempel at anvende 8 korinthiske søjler, der var blevet overflødige ved ombygning
af palæets (Christiansborgs) vestibule. Men dette frarådes, istedet foreslås det
at anvende dem til et tempel på bakken i Frederiksberg have. Der medsendes teg¬
ninger til bygningerne, og indstillingen bifaldes. Begge tegninger findes i
Nationalmuseets samling og er overordentlig smukt udførte. Det anføres flere
steder, at Abildgård er Apistemplets bygmester, men det har ikke været muligt
at finde begrundelsen. Efter disse tegninger ser det dog rimeligt ud; de minder
mere om tegningerne til grotte og vandfald end om Kirkerups tegninger til det
kinesiske lysthus. Det bør dog nævnes, at Hauch 6. April 1803 indstiller, at
arkitekt Hornbeck, der agter sig på en udenlandsrejse, får et gratiale på 150 rigs¬
daler for den flid og umage, han har udvist med hensyn til bygningerne i Fre¬
deriksberg have. Abildgård anbefaler ham på det bedste, og pengene bevilges.

') Partikulærkassens regnskabsbøger 1699—173Q, R. A.
!) Overslag over Rytter-Barakker m. m. 1710—20. Partikulærkammeret. R. A.

4) O. Nielsen: Københavns Diplomatarium VIII pag. 537.
5) Rigsarkivets kortsamling, Frederiksberg slot m. m.
') Hirsch Samlinger. K. B.
:) Frederiksberg Slotshave 1794 o. s. v. Hofmarschallatets papirer R. A.
8) Resolutions Protokol 1797—1803. R. A.
De øvrige kilder nævnes i teksten og er fremhævede med kursiv.
Tegningen af Apistemdlet side 61 findes ikke i Rigsarkivet, men i Nationalmuseet.
Side 63, 2den linie foroven står mod øst til haven", læs „vest".
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EFTERSKRIFT.
Efter at største parten af det foregaaende er trykt og udsendt, har jeg den

store glæde at blive bekendt med én plan, der uden tvivl er projektet til Frede¬
riksberg have, som den anlagdes omkring 1700.

Ganske tilfældigt taler jeg en dag med underbibliothekar Holger Larsen ved
Det kgl. Bibliotek — som jeg iøvrigt er megen tak skyldig for forskellig hjælp i
denne sag —, og han nævner da, at premierløjtnant Otto Smith, som er museums¬
inspektør ved den historiske vaabensamling, havde fremdraget nye oplysninger
om Frederiksberg have. Jeg søgte straks hr. Smith, som yderst velvilligt del-
agtiggjorde mig i sine undersøgelsers resultater. Ved sin ansættelse ved våben¬
samlingen for få måneder siden havde han, ved en gennemgang af artilleriets
tegnearkiv, fundet en plan til Frederiksberg have, som ved sin påskrift udtrykke¬
lig er betegnet som et projekt til en have, som kronprins Frederik vil anlægge
ved ny Amager. Hr. Smith har under udarbejdelse en fremstilling af de topo¬
grafiske forhold og Ny Hollænderbys historie omkring år. 1700, som vil frem¬
komme i første hæfte af „Historiske Meddelelser fra København".

Planen gengives her, og det vil være naturligt at knytte en del bemærkninger
til den første del af min fremstilling; mange spekulationer viser sig nu at være
overflødige.

For at se den plankalke, som jeg nævner side 62, har hr. Smith besøgt have¬
inspektoratets arkiv, og han har meddelt mig, at der ogsaa findes en anden kalke,
som fremstiller forholdene før 1700 og som viser et ret stort haveanlæg vest for
prinsens gaard, fra hvilket en allé fortsætter til fasanhaven. Ret store dele af
det terræn, hvorpaa haven senere anlagdes, er betegnede som eng eller mose¬
strækninger. Endnu er det ikke lykkedes at finde de planer, hvorover disse
kalker er taget, men det lykkes vel; det skal blive interessant at se, om de vil
bringe nye oplysninger frem.

Det interessanteste spørgsmål angående den af hr. Smith fremdragne plan er
unægtelig dette: hvem er ophavsmanden? Desværre er den ikke signeret, men
hr. Smith mener at kunne sige den skyldes Hans Hendrick Scheel (ikke Scheele,
som det er stavet side 62). Vel er tegnemåden ikke ganske som på de planer,
der sikkert skyldes Scheel, men der er alligevel så mange lighedspunkter, at
denne antagelses rigtighed er sandsynlig. Den mulighed er dog stadig tilstede,
at planen skyldes en anden. Er det imidlertid Scheel, har det også her interesse
at erfare de sparsomme data i hans liv, som meddeles i Hirsch Samlinger, K. B.
Han er født i Kolding 6. 8. 1668 som søn af voldmester Joachim S. og MargretheCathrine Folckersahm. Farfaderen, hvis herkomst er ubekendt, kom her til landet
i trediveaarskrigen. Scheel blev page 1685, senere konduktør ved de danske
fortifikationer. Fra 1690—97 var han med i felttog i Island og Flandern, men
udnævntes dog til overkonduktør 1694. Han avancerer stadig til højere og højere
stillinger, deltager i felttog i Sverige og Norge, udnævnes til hvid ridder, endte
som generaldirektør for fortifikationerne i Danmark og Hertugdømmerne og døde28. 11. 1733. Han er tilsyneladende en udpræget kriger og formodentlig en dyg¬tig ingeniør.

Han kan udmærket have studeret haveanlæg under sit årelange ophold i Neder¬
landene, planen til Frederiksberg have taler jo meget tydeligt om hollandsk eller
nederlandsk Indflydelse. Den minder også i mangt og meget om Herrenhausen
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Plan til anlæg af Frederiksberg have formentlig af Hans Hendrick Scheel. Påskriften lyder
således:

A. Prinsens gård. B. Gartnerens bolig. C. Hundestald. D. Hestestald. E. Ridebane. F.
Kirke. G. Melonhave. H. Blomsterhave. J. Væksthuse. K. Menageri. L. Høns, ænder og
duer. M. Hjorte og rådyr. N. O. P. Teater. Q. Slottet. R. Gård. S. Blomsteranlæg. T. Sneg¬
lebjerg. U. Fugle. W. Fasanhave. X. 0, der prydedes med Orangetræer om Sommeren. Her
senere pavillon. Y. Retræte for „Partigullier personen" når herskaberne færdedes i haven. Z.
Kaninøen. Æ. Den nedbrændte del af Ny Hollænderby.
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ved Hannover, der anlagdes omkring 1680. Heicke meddeler i „Gartenkunst",
Juni 1924, at anlæggeren, Martin Charbonnier fra Osnabriick, medens anlægget
stod på, ofte rejste til Holland for at høste erfaringer.

Planen er meget smukt og nøjagtigt tegnet, den viser i det hele god overens¬
stemmelse med rekonstruktionen side 76. Det synes, som om haven har været
projekteret noget rigere end den i virkeligheden blev udført, men det kan jo også
tænkes, at man senere har foretaget forenklende ændringer. Her skal lige på¬
peges nogle af de enkeltheder, der er afvigende fremstillet.

Andeøen — eller Kaninøen, som den burde berfævnes, fordi den var bestemt
til saadanne — har en lidt anden form, og der er ikke vist træer langs kanalen.

Der er heller ikke vist træer omkring de ovale bassiner.
Hvor der senere blev køkken- og frugthave mod nordgrænsen er her vist la¬

byrintagtige anlæg, bestemte til retræte for det gemene Folk, når det behagede
herskaberne at spadsere i haven. En enkelt allé er ført rundt om disse anlæg
langs grænserne, det samme gælder de modsvarende kvarterer mod syd.

Der er ikke vist græs i sidealleerne, men de har sikkert senere været græslagte.
Pladserne i diagonalvejenes skæring er rigere udformede og der er vist regel¬

mæssigt plantede træer.
Om højen i menagerigården er vist en vandgrav.
Endelig er forholdene ved slottet ordnede helt anderledes. De stemmer hver¬

ken overens med Marselius stik eller den senere ordning. Her er vist fem ter¬
rasser, af hvilke de nederste fire skyder sig bastionagtigt frem på begge sider af
et dobbelt trappeanlæg. På den næstøverste terrasse to små trekantede spring¬
vand, hvis afløb danner kaskader over fremspringene. Nedenfor blomsterkvarterer
med mange statuepladser. Der er dog næppe tvivl om, at denne del ikke har
været udført således, men derimod som Marselius viser det, ialtfald hvad terras¬
semurene angår; forgrunden må derimod være gengivet forkert. Den side 68 og
følgende gengivne beskrivelse af murmester L. Eriksen kan slet ikke passe til det
her viste. Dette synes en bedre løsning, dog ikke så god som det senere anlæg.

Ordningen af pladsen syd for det lille slot er meget smuk, den synes ligefrem
at have været grundlag for de senere udvidelser.

Den østlige side undtagen synes det at se ud til, at det var meningen at op¬
kaste en vold eller et dige i havens grænser, men det tegnede kan også blot be¬
tyde en grøft eller grav.

Ved fundet af denne plan står Frederiksberg haves ældste historie i et klarere
lys. Det ses tydeligt, at anlægget er udført efter en klar og velovervejet plan, der
lå fast i næsten alle detailler, kun kan der være nogen tvivl underkastetom, hvor¬
vidt Hans Hendrick Scheel virkelig er ophavsmanden, og det er stadig uoplyst,
hvornår terrasseanlægget ved slottet fik sin endelige kendte form.

C. Th. Sørensen.

IRIS SIBIRICA med sin stift oprette voksemåde er ikke altid smuk i en rabat
sammen med andre stauder, den kommer først til sin ret frit udplantet i græsset
ved en vandbred, hvor de lyse blomster er af fortrinlig virkning over de grønne strå.

I. sibirica hører desuden til de iris, der foretrækker en fugtig plads. De ynder
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Iris sibirica i Bakkehus have. Vedbæk.

ganske vist ikke, således som den japanske i. Kæmpferi med de brede blomster
eller den herhjemme vildtvoksende gule i. pseudacorus at vokse helt ude i van¬

det, men trives bedst på den fugtige engbund.
Den udvikler sig dog også tålelig under almindelige haveforhold, navnlig gælder

det varieteten Snow Queen, men bliver til intet, hvis den stilles på udpræget tør
vokseplads, hvor iris pallida og i. germanica med alle sine varieteter befinder
sig særdeles vel. . E. E.-J.

LITERATURANMELDELSE
Trådgårdens anlåggning ved det egna hemmet av Olle Piehl. Hugo Gebers forlag,

Stockholm.
Den kendte svenske havearkitekt Olle Piehl, der blandt andet vil være HAVEKUNSTS

læsere bekendt gennem sin artikel i Martsheftet 1922", har udgivet denne lille bog på knapt
100 sider som en vejledning for dem, der skal anlægge deres haver i villakvarteret eller have¬
byen, og det må siges, at opgaven er løst på en overordentlig tiltalende måde.

1 et smukt og letlæseligt sprog giver bogen klar besked om alt, hvad der er af betydning
ved anlæg af en mindre have under de forhold, der særlig tager sigte på villakvartererne i Sve¬
rige norden for Skåne, navnlig der hvor hjemmene bygges i mere eller mindre træbevokset
terræn, delvis på klippegrund, disse i så mange henseender begunstigede egne, hvor en herlig
natur giver villabyggeren skønhedsværdier i hænde, som vi her på slettelandet kun rent und¬
tagelsesvis har lejlighed til at arbejde med.

Forfatteren forstår at værdsætte disse værdier og giver anvisninger på intet at forspilde,
men tværtimod tage vare på det alt lige fra smukke træer og store stenblokke til den værdi¬
fulde muld.

Der bør altid være skellig grund, før man fælder et træ, for naturen har opfostret sine pro¬
tegeer på en friere måde og indpasset dem med mere elskværdighed i helheden, end vi men¬
nesker kan gøre det, siger han, hvor talen er om ældre træer, og hvor talen er om husets
nærmeste omgivelser, falder ordene omtrent som så: „Ved fremstilling af forslag til ordning af
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en parcel melder spørgsmålet om terrasseringer, trappeanlæg og vejarbejder sig ganske af sig
selv. Forslagstilleren får en vis tilbøjelighed til at benytte sig af alle de muligheder til ind¬
deling af parcellen, som selve terrænet indbyder til, mere end at rette sig efter de krav, byg¬
ningsarkitekten har stillet på denne og på naboparcellen. Han glemmer lige så ofte, at en ter¬
rassemur, ligegyldigt af hvad materiale, er „arkitektur", som at en jordskråning ikke kan erstatte
arkitektur, hvor ensformet og retliniet den så end er anlagt. Den ganske jævne trævilla tåler
ikke, at dens allernærmeste omgivelser overbebyrdes med tunge terrassemure og brede sten¬
trapper, ligesom en stenvilla mangen gang ligger som på usikker grund, hvor den er anbragt
direkte på en stejl skråning."

Det er i og for sig ikke nye synspunkter, men det er af værdi, at en bog som denne i
stedet for at opstille vidtløftige kunstteorier forstår at pege på de rimelige hensyn, der er at
tage til det foreliggende, da det gode resultat under sådanne forhold i nok så høj grad er af¬
hængigt af en lykkelig indpasning i de givne rammer som af det nye, der føjes til.

Som man kunde vente sig, bringer bogen gode anvisninger til alle stenarbejder og siger
mange rigtige ord til forsvar for flisegange fremfor grusgange. Når forfatteren anbefaler at til¬
så fugerne mellem stenflager med en blanding af fioringræs og engelsk rajgræs, kan dette for¬
mentlig dog kun gælde, hvor flisevejen fører over en græsplæne, under alle andre forhold er
der da andre planter, som langt bedre gør fyldest som grønt i fugerne såsom acæna, arenaria
Rosani, cotula squalida eller veronica repens for kun at nævne nogle få af de bedste. Dræning
og vandafledning gøres desuden til genstand for omtale ligesom vejarbejder og indhegning. Et
særligt kapitel er viet havejorden, om hvis egenskaber og forbedring der siges meget praktisk
og rigtigt. Senere omtales træ- og buskplantning og græsplæner, og bogen slutter med et par
læseværdige kapitler om parcellens (eller hvordan skal man oversætte „egnahems tomten?")
køkkenhave og dens blomster.

Alt i alt en god og nyttig og meget tidssvarende bog. E. E.-J.
Danske Fugle ved Hus og i Have af O. Helms, med Billeder af Ingeborg Frederiksen. G.

E. C. Gads Forlag, København.
Den bekendte fugleven, redaktør af Dansk ornithologisk Tidsskrift, dr. Otto Helms, over¬

læge ved Nakkebølle sanatoriet, har udgivet denne smukke og fornøjelige bog om havens fugle.
Uden alle videnskabelige dikkedarer går forfatteren lige løs på beskrivelsen af de fugle, der
her til lands opholder sig ved hus og i have, idet han særlig fremhæver det, der er karakte¬
ristisk for hver enkelt i dens hele udseende, dens liv og færden, dens farver og dens sang,
kort sagt det, der interesserer en fugleven mere end det ornithologiske systems finesser.

For ikke at spænde for vidt har forfatteren begrænset bogens emne til de fugle, der ses
ved boligen og i haven, og som træffes nogenlunde almindeligt. Derved bliver bogen over¬
kommelig i pris og let overskuelig selv for dem, der i forvejen kun kender lidt til emnet. Alle
de omtalte arter er gengivet i farvetrykte tavler, som mere umiddelbart end mange ord forklarer
fuglens udseende, oftest både han og hun og undertiden tillige ungerne, når disse adskiller sig
stærkt fra de voksne. Foruden de 14 farvetrykte tavler er teksten rigt illustreret med foto¬
grafiske gengivelser af reder med æg, og endelig er der et interessant kapitel om, hvorledes
man freder fugle og holder dem til ved boligen. Af særlig interesse for havearkitekter er ka¬
pitlerne om plantning til redebygning, kunstige redepladser, andre forholdsregler for at få fugle
til at bygge, plantning af træer og buske for at skaffe foder for fuglene, og endelig bade- og
drikkekar.

Forfatteren er klar over den modstrid, der kan opstå mellem visse skønhedskrav og de
fordringer, bogen opstiller, selv om han vist nok går for vidt, når han skriver: „for en have¬
arkitekt vil mange af mine råd være en vederstyggelighed". Nej tværtimod! Det er netop ud¬
mærket at få at vide, hvorledes fuglene helst ønsker haven anlagt, så kan vi altid se, hvorvidt
deres ønsker kan efterkommes uden at komme i åbenbar konflikt med de hensyn, der må tages
til mennesker og planter.

For hvem ønsker ikke at knytte fugle til hus og have? Hvem forstår ikke den Fryd, hvor¬
med børn, og voksne da med, betragter den lille skjulte rede, hvor i løbet af få uger et lille
pars,ja en hel families liv og lykke kan følges på nærmeste hold! En have uden fugle og
fuglesang er ikke bedre end en have uden blomsterfarver og uden blomsterduft.

For enhver, der gerne vil udvide sit kendskab til fuglelivet i haven, og som gerne vil gøre
noget for at fremme dette fugleliv, er overlæge Helms' bog en kærkommen vejleder.

E. E.-J.
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Havebrugshøjskolen „Vilvorde", grundlagt af Nyeland 1875.

HAVEBRUGETS HISTORIE I NORDEN
GJENNEM TUSIND AAR.

budskabet om Stephan Nyelands død henimod Juletid i 1922 nåede ud over
Norden, vakte det sikkert undren hos mangen gartner og haveven, der for¬

længst havde indregistreret hans navn blandt de dødes. Og i virkeligheden havde
Stephan Nyeland også allerede for mange år siden trukket sig helt tilbage fra
verden. Sine sidste år tilbragte han på Christiansø ved Bornholm, den plet i
Skandinavien, der har det mest begunstigede, haveklima, hvor det sorte morbær,
vin og figen modner sin frugt.

Den stilhed, der sænkede sig over Stephan Nyelands navn så mange år før
hans død, stod i den skarpeste modsætning til tidligere dages liv og kampgny,
for den unge Nyeland og Nyeland i sin fulde manddomskraft lod sjældent lang
tid gå hen mellem slagene, altid optaget af en ide som han var, altid virksom,
altid stridslysten, når gartnere og borgerskab var for tunge at få med, eller når
kritiken var ude efter hans ikke altid lige velfunderede påstande.

Stephan Nyeland var en mærkelig mand. Hans interesser strakte sig vidt og
bredt, lige fra mirabeller og bagte rødbeder, henkogningsglas og frugttræbeskæ¬
ring, havebrugsundervisning og gødningsforsøg, botanik og jordbundslære til
blomsterkulturer, planteskole og staudesamlinger. Danmark, Norge, Sverige, Is¬
land og Finland stod hans hjærte lige nær, og Belgien var hans andet fædreland.

Det var ham vistnok en stor skuffelse, da stillingen som haveinspektør efter

97



Flindts død ikke blev hans, for landskabsgartneri, træer og træsamfund var må¬
ske hans aller største lidenskab.

En så levende for ikke at sige urolig natur når sjældent rigtig tilbunds i hver
enkelt ting, men sætter til gengæld ofte tanker i bevægelse hos andre, vækker
modsigelse, men dermed liv og bevægelse, er som uroen i urværket, samfundets
salt, og får ved sit rige initiativ en samfundsbetydning, der er af lige så stor
værdi som de mere håndgribelige resultater, den selvkritiske dygtighed opnår,
fordi han kender begrænsningens kunst.

Når man ser bort fra de sidste år, hvor alderen gjorde*sig stærkest gældende,
må man ikke tro, at Nyelands tilbagetrukne liv betød lediggang — tværtimod.
Han arbejdede utrættelig på sit livs store værk: Havebrugets Historie i Norden gjennem
Tusind Aar, og ved sin død efterlod han sig et meget omfangsrigt manuskript.
1 mangt og meget bærer dette kæmpearbejde imidlertid præg af sin forfatters høje
alder og svigtende evne lige som af hans mangel på kritisk sans; det er ikke
blevet en Havebrugets Historie, men et stort og broget materiale til noget sådant,
indsamlet med ihærdig flid og med ikke ringe sporsans, men slet ikke bragt i en
form, der gør det egnet til udgivelse i trykken.

I den sidste halve snes år er der desuden kommen ikke så få bøger, der
hver på sit felt har behandlet dele af havebrugets historie, værker som Carl W.
Schnittlers Norske Haver (1916) og Trädgårdskonstens Historia i Europa (1917),
Bruun og Langes Danmarks Havebrug og Gartneri til Aar 1919, Carl Mariboes
Fortegnelse over dansk Havebrugsliteratur og Danske Herregaarde på Koppels
forlag, for blot at nævne nogle få. Altfor meget af Nyelands værk vilde derfor
blive gentagelse.

Som den fyldige materialesamling det alligevel er, vil manuskriptet nu blive
deponeret i Landbohøjskolens Bibliothek i København til brug for yngre kræfter,
der har lyst og evne til at bringe større eller mindre dele af Nyelands opgave
til fuldførelse; og ønskeligt vilde det være, om den danske havekunst og de gode
gamle danske havers historie snart måtte finde sin historieskriver; der ligger her
en opgave og venter på sin mand.

Som prøve gengives her fortalen og et par brudstykker af særlig interesse.
Det første handler om William Chambers, den berømte landskabsgartner og

arkitekt, der efter Nyelands oplysninger var svensk af fødsel, hvad vistnok ikke
tidligere har været fremdraget, og hvad navnet unægtelig også synes at modsige.

Den anden prøve på arten af Stephan Nyelands efterladte manuskript gengiver
en af de mange stedbeskrivelser af folk, der i højere eller ringere grad har kun¬
net huske tilbage, eller som har siddet inde med en overlevering om de lokale
haveforhold, hvorom de udtaler sig, I en fodnote angives hr. exam. Gartner N.
Pedersen, Birkely, Fredensborg, som Nyelands kilde til den her gengivne beskri¬
velse, og Nyeland sætter i parentes efter beskrivelsen: Et saadant Billede af
Havebruget i en Landsby paa den Tid har nu stor Interesse.

E. Erstad-Jørgensen.
* *

*
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TRE UDDRAG AF NYELANDS EFTERLADTE MANUSKRIPT.

i. FORTALE.

I 35 Aar har jeg samlet Stoffet til „Havebrugets Historie i Norden gjennem
Tusind Aar".

Nu er jeg i Besiddelse af det eneste store Havebrugsbibliothek her i Norden.
Det bestaar dels af Manuscripter, Afskrifter og trykte Bøger og tæller over Tu¬
sind Bind. Desforuden en lige saa talrig Samling af Tegninger, Kobberstik og
Billeder af nordiske Haver lige fra Klosterhaverne ned til vor Tid og for Have¬
dyrkningen virksomme Kvinder og Mænd.

Ved Hjælp af disse Samlinger og udmærket Støtte i Rigsarchiverne, det Store
Kgl. Bibliothek og Universitetsbibliothekerne baade i Danmark, Norge og Sve¬
rige, er det lykkedes mig at bringe denne rige Samling om Havebruget tilveje.

Dette er mere Samlinger end Historie; thi Samlingerne fortæller bedst Histo¬
rien passende til Enhver Tid og til Enhver.

En Mængde Oplysninger har jeg med største Beredvillighed modtaget fra In¬
stitutioner og Private baade i Danmark, Sønderjylland, Island, Færøerne, Norge,
Sverige og Finland m. m., saa min Taknemmelighedsgæld er stor; men haaber
jeg ved Bogen her at kunne afbetale en god Del af den.

Jeg tror nu at være istand til paa en nogenlunde fyldestgjørende Maade at
kunne fremlægge Resultatet af disse mange Aars ihærdige Arbejde. I Grunden
bliver man aldrig færdig, der opdages stadig Nyt, det Ene griber ind i det An¬
det, Led for Led til Kjæden er sluttet.

Saa vidt muligt vil Kilderne til Oplysningerne blive bemærkede i Bogen, saa-
ledes at denne kan blive et Grundlag for videre gaaende Forskninger, eller for
dem, der særlig ville behandle enkelte af Havebrugets Fag eller enkelte Dele af
Landenes Havebrugshistorie.

Hvad der hidtil er skrevet i den Retning er saare spredt, som Læseren let af
Henvisningerne vil see. Det maa søges paa saa uendelig mange Steder.

I den ældste Tid er der jo kun saare lidt at støtte sig til som Sagaerne, de
gamle Love, Retssager, Overdragelser o. 1. — Munkenes Historie byder meget,
thi Klostrene var fredlyste, og hvor der er Fred trives Havebruget. Munkenes
Historie er tillige vort Lands Opdyrknings Historie.

Dernæst kommer Kongeboligernes Havers Historie; thi saa længe Kongerne
reiste rundt i Landene og havde flere Borge og Kongsgaarde, var der Haver
ved dem rundt om i Landene til Hoffets Forsyning, naar de opholdt sig der.

Anderledens stiller det sig ved Enevoldsmagtens Indførelse; thi da blev det
enkelte Slotshavers Historie, der fik Betydning. — Munkenes Haver gik ikke til
Grunde ved Reformationens Indførelse, de bleve Slotshaver og Adelens og Bor¬
geres Haver som Regel. Først paa det Tidspunkt blev der taget bedre fat paa
Havedyrkningen som saa stadig gik fremad i Fredstid. —

Naar vi see hen til de store Begivenheder paa Havebrugets Omraade, saa have
vi først „Mankehaverne" indtil Fred. II Tid og derpaa de saakaldte „Hollandske
Haver", der holdt sig her i Norden 1600 Tallet ud og afløstes af de „Architec-
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toniske Haver" eller de saakaldte „Franske Haver" efter Le Notres Stil, som holdt
sig til henimod 1800 Tallet. Det var jo kun saare faa Planter, der dyrkedes
paa den Tid, saa det var et Held, at man havde de „Botaniske Haver", hvor der
fandtes større Plantesamlinger og ligeledes de saakaldte „Oeconomisk botaniske
Haver" for derfra at faa Planter, da de „Frie Anlægs" Tid kom, takket være
Gøtheborgeren Will. Chambers. Han anlagde Kew Haven, og da han tog fast
Ophold i England blev den kaldt „Den engelske Stil".

Jeg beder om Tilgivelse for enkelte Feil i Bogen, da det ikke har været saa
let at undgaa det. Den blev begyndt for flere Aar siden paa Vilvorde, saa fort¬
sat i Norge, i Gudhjem, paa Corsica og endelig færdigskreven i Fredensborg og
paa Christians 0.

Maatte dette Værk trods sine Mangler blive Landene og deres Gartnerstand
til Nytte og hvem der holder af Planter til Glæde, da er Hensigten naaet, og de
30 Aars ihærdige Arbeide rigeligt belønnet.

* *
*

II. OM ARCHITEKT WILLIAM CHAMBERS.
William Chambers blev født i Gøtheborg i Sverige 1726, hvor hans Forældre

da boede, og Faderen var Borger i Gøtheborg.
Allerede120) i sit 18 Aar fulgte han som „Superkarg" med et af det ostindiske

Compagnies Skibe til China, og denne Rejse blev afgjørende for hans Fremtid.
Han studerede ivrigt Chinesernes Bygningskunst, Haveanlæg og hele Kultur og

besluttede med passende Forandringer at overføre en Del af det paa europæiske
Forhold.

Efter at han var hjemkommen til Europa, besøgte han Italien og Frankrig
særlig for at studere Architekturen der, og bosatte sig siden i London.

I hans Fødeby Gøtheborg blev hans Ideer om Haveanlæg og Bygningskunst
saare ilde optaget. Flere Borgere i Byen sagde, at de havde ogsaa været i China,
men det var slet ikke der, som Will. Chambers fortalte. Det meste af det han
fortalte existerede kun i hans Indbildning, og man trak paa Skulderen af ham i
Stedet for at beundre hans geniale Ideer, der jo kun støttede sig paa de Indtryk,
han havde faaet i China.

1 London blev hans Ideer for det meste vel modtagne, da Kent jo allerede
havde brudt Staven over de franske Anlæg, skjøndt han jo langtfra havde den
Frihed i Ideer som Chambers, og først med ham kom de saakaldte engelske Have¬
anlæg frem i Verden.

I London blev han daværende Prince of Wales (Georg Ills) Tegnelærer og
udgav under hans Beskyttelse sit Pragtværk „Designs of Chinese buildings, furni¬
ture, dresses, machines and utensils" 1757. Dette Værk efterfulgtes af „Atreatice
on civil architecture" 1759, hvoraf der kom nye Oplag 1763 og 1826. Da hans
fyrstelige Elev besteg Thronen, fik Chambers Opgaven at anlægge Kewhaven, og
ved dette Foretagende anvendte han sine nye Ideer om Haveanlæg (Han kunde
jo heller aldrig have faaet en mere betroet og ærefuld Opgave). Der anlagde

,so) Iflg. C. Edshorn.
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han Have og lod bygge decorative Bygninger, som jo existere endnu og pryde
Haven.

Hans Anlæg og Bygningerne der skildres i et stort Pragtværk121) „Plans, ele¬
vations, sections and perspectiv views of the gardens and buildings at Kew in
Surry 1763", og Billederne bleve udførte af Datidens bedste Kobberstikkere. (Se
ovenstaaende Reproduktion. Red.)

Imidlertid mødte Chambers Smag ret megen Modstand (mest af Misundelse;
thi man beundrede den), saa han følte sig nødsaget til at udgive en særskildt
Afhandling til sit Forsvar122) „A dissertation on oriental gardening 1772", der
kom i nyt Oplag 1773 og blev oversat baade. paa Tydsk og Fransk. Derved kom
han i Strid med Mason, som udgav et Digt om de engelske Haver, men Kongen
lod sig ikke rokke fra sin store Tillid til Chambers og overdrog ham Fuldførel¬
sen af Sommersethouse i London 1775, et storartet Værk, som anses at være et
af 1700 Tallets fornemste engelske Bygninger.

Blandt hans øvrige Arbejder maa nævnes Blackfriars-broen og Apelphi-buil-
dings (som han senere udførte sammen med Brødrene Adams). Han blev Kon¬
gens Bygningskontrolleur og Medlem af de berømteste Academier i Europa og-
saa af det Svenska vitenskaps-akademien.

Han døde i England 1796 og blev begravet i Westminster Abbediet som andre
berømte Mænd.

*

,S1) H. B. »*) S. H. B.
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III. OM BONDEHAVER I TIBIRKE.
I Tibirke Sogn fandtes i 1830 Tallet forholdsvis velplantede Frugthaver saa

godt som ved hver Gaard og Hus, og disse Træer vare fra 1700 Tallet. — Den
lille Tibirke By som kun bestod af 5 Gaarde og 5 Huse var lagt i en Rundkreds
hvis Midte udgjorde „Gadepladsen" paa hvilket Bystævnet holdtes til 1838.

Beboernes Haver strakte sig som et bredt Bælte rundt om Byen, den ene
grændsende op til den anden, kun afbrudt af Vejen som løb gjennem Byen og
som ved hver Side af denne var forsynet med Led. — Haverne indhegnedes af
Stengjærder, hvis Jordskraaning ind mod Haverne var bevoxet med blaa Syrener(Skærminer), Hyld, Slaaen, vild Hindbær, Ribs og smaa Stikkelsbær samt enkelte
Tjørn og Hyben, der vare store. Langs de udvendige Sider af Gjærderne stode
adskillige Lætræer mest Aim, Poppel men ogsaa enkelte Pil. —

I Afstand saa Byen ud som en lille Lund mellem hvis Træer de lave mos-
groede Straatage skimtedes. — Haverne vare fra Va—1 Td. L. ved Gaardene.
Ved Husene vare de 2—4 Skp. Land. Der fandtes en Del høje Æble- og Pære¬
træer, men kun faa af de nu kjendte Sorter. . . . Blommetræer var der i stor
Mængde mest smaa tidlige røde og gule. De voxede mest ved
Havernes Udkant. Af Kirsebær var de fleste Fuglekirsebær, men der var ogsaa
smaa Moreller. . . .

Frugtbuske smaa Ribs og smaa gule Stikkelsbær stode langs den indvendigeaf den Havens Grændser følgende Gang og maaske langs en Midtergang, om ensaadan fandtes. Naar Haven ved en Korsgang var delt i fire Partier kunde un¬
dertiden en saadan Gang være indfattet af en mer eller mindre vellykket Bux-bomhæk eller af stærkt forgroede Lavendelhække.

En smal Strimmel tvers over Haven langs med Stuebygningen var beplantetmed forskjellige fleraarige Blomsterplanter som „Balsamblade" (til Brug i Lom-
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Tibirke og Omgivelser 1915. Cieneralstabskort 1 : 20000.

metørklædet ved Kirkegang), mørkerød Pæon, Munkehætte (Aconitum), Tulipan,
Perlehyacinth, Paaske- og Pintselilie, St. Hansurt, Hjertensfryd, Keiserkrone og
Krusemynte.

En Ambrabusk manglede sjældent her og langs Kanten stode røde Roser, hvis
Blade tørredes sammen med Lavendel og anvendtes til. Røgelse. (Naar Stuen
om Morgenen var gjort i Stand, tog man et Skaar af et Lerfad, lagde en Tørve¬
glød derpaa og derefter Lavendler og Rosenblade paa hvilket der pustedes et
Par Minutter til Røgen mærkedes overalt i Stuen.) Hvor Haven laa Syd for
Gaarden saas ofte i dette Blomsterparti en Række Bistader, laa Haven i anden
Retning fandtes de som Regel inde i Gaarden i den varmeste Krog og blev saa
indhegnet og kaldtes saa „Bihave". Der var gjerne plantet Blomster der og stod
et a to Frugttræer.

Efter Blomsterpartiet i Haven kom gjerne et bredere Bælte, som dyrkedes
med Kjøkkenurter og i Reglen gjødedes hver Foraar. Det meste indtoges af
Grønkaal; men Urter som aldrig manglede her var Timian, af hvilken man
om Efteraaret bandt en stor Krands og hang ved Bilæggerovnen. Merian, Pasti¬
nak, spansk Kjørvel, Rodpersille og Malurt samt som Middel mod visse Syg¬
domme hos Kvæget Løvstikke. — Den fjerneste Del af Haven under Frugttræerne
var bevoxet med Græs, hvor Linned lagdes paa Bleg. Her voxede gjerne Kom¬
men vild. . . .

Udskiftningen 1807 havde til Virkning, at to Gaarde udflyttedes og Haverne
ryddedes. Ved de udflyttede Gaarde anlagdes kun smaa Haver. Fra 1850 be¬
gyndte Forfaldsperioden.

Som eneste Havekyndig fandtes en Skomager som podede ved Spaltepodning
og belagde Saaret med Ler og Kogjødning og viklede Klude omkring. Det blev
holdt fugtigt, til Kvistene grønnedes.

* *
*
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ÆBLEBLOMSTER.
ANLÆGSGARTNERISKE BETRAGTNINGER.

Indenfor det dyrkede Antal Æblesorter vil man finde stor Variation med Hen¬
syn til Blomsternes Størrelse og Farve, og da det ofte netop er Tanken om den
korte, men straalende Blomstringstid, der foranlediger Haveejere til at fremsætte
det almindelig kendte (og saare velberettigede) Ønske om at faa Frugttræer repræ¬
senterede i Lysthavens Træbestand, da er det underligt, at der, naar Tidspunktet
er inde til Konferencen med Havens Planlægger om Valg af Sorter, meget sjæl¬
dent fra Haveejerens Side stilles andre Krav end de sædvanlige Frugthave-øko¬
nomiske kun i meget sjældne Tilfælde spørges der om Blomsternes Udseende;
et saadant Spørgsmaal er ikke heller let at besvare, vor pomologiske Litteratur
gaar let over Sagen, selv Bredsted omtaler kun Blomsterne i faa og vage Udtryk.

Efter at have gjort nogle Iagttagelser et Par Aar over Blomstringen i Landbo¬
højskolens Have kan jeg som rent foreløbigt Resultat meddele følgende, der mu¬
ligvis kan vække andre Fagmænds Lyst til at studere denne Sag eller mulig være
en Hjælp ved Sortsvalget nu i den kommende Plantetid.

Mest iøjnefaldende og af stærkest Virkning er Sorter med store Blomster. Et
Træ med et mindre Antal store Blomster virker stærkere end et Træ med flere,
men mindre Blomster. Særlig storblomstrede er Graastener fra Taarnborg
(Fig. 1) og Gul Graastener (derimod har Arreskov Graastener smaa

ubetydelige Blomster), ret store Blomster træffes ogsaa hos Tranekjæræble og
Virginsk Rosenæble (Fig. 2). Alle disse ovennævnte storblomstrede Sorter virker
renhvidt, naar alle Blomsterne er udfoldede; før det Tidspunkt virker disse i Lig¬
hed med næsten alle andre Æblesorter svagt rosa set i nogen Afstand paa Grund
af, at de fuldt udviklede, men endnu lukkede Blomster har røde Aarer eller Stri¬
ber paa Kornbladenes Underside.

Imidlertid forekommer der Sorter hvis Blomster ogsaa i udfoldet Tilstand vir¬
ker farvede. At vælge nogle Repræsentanter heraf vil give en Variation, der i
høj Grad kan virke oplivende, især naar man betænker, at den Blomstring, der
gaar forud for Æbletræernes, nemlig Kirsebærtræernes og Pæretræernes, altid
er hvid.

Man søger da uvilkaarlig de Sorter, der bærer stærkt farvede Æbler — for
skuffet at opdage, at Frugtfarve ikke altid staar i Korrelation til stærkt farvede
Blomster. Man leder forgæves efter stærke Blomsterfarver hos Ildrød Pigeon,Rødt Astrakanceble og Rødt Ananasæble. Blomsterne er ubetydelige og lyse.Gul Belle fleur maa opfattes oversat i overført Betydning. Blomsterne højestmiddelstore og uden Farver.

Koldemosegaards-Reinet (Fig. 3) gør sig derimod fornemt gældende med mid¬
delstore Blomster i reneste blegrosa.

Af andre Sorter med rosa Skær over fuldt udsprungne Blomster kan nævnes
Ananas Reinet, Frogmore prolific, Niels Juuls Æble, Ribston Pippin, Syke-
house, Tyrrestrup Kirsebæræble, Vinter Guldpearmin og mulig flere. Stærkest
renrød virker Purpurrød Cousinote (Fig. 6), der har smaa Blomster,
men af en saa intensiv klar, rød Farve, at den gør sig stærkt gældende. Knop¬
perne er mørkerøde; efter som Blomsterne aabner sig, bliver Farven lysere og
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Kronblade af Æble¬
blomster i forskel¬

lige Sorter.
Naturlig Størrelse.

Fotokopi 1923.

slutter med en Afstandsvirkning, der minder mest om den kendte Prunus triloba
fl. pi. (Rosen mandel).

Endnu stærkere Farver forekommer, men slaar da over i lilla Farvetoner, saa-
ledes hos Hawthornden, der dog hurtigt afbleges til lysrosa, eller mere varigt ved
Blomsterne paa Lord Suffield Æblet (Fig. 5), Farven kan virke lidt uren, hvor
Træet staar alene, men i Sammenplantning med andre Sorter virker Farven godt.

Arten Malus Niedswetzkyana og Sorten Williams Favorite har begge farvet
Cellesaft i Frugtkødet, og her er Blomsterne ogsaa lilla, den første er mest kendt
som Prydtræ, bærer faa, men spiselige Æbler, medens Williams Favorite har en

daarlig Vækst og kun faa Blomster, og ogsaa af andre Grunde ikke anvendes meget.
Gullige Farvetoner — creme rosa, forekommer hos Cox's Pomona hvis Blom¬

ster desværre er meget smaa (Fig. 4) og hvis Farve kun kommer til sin Ret, naar
Træet bærer overvældende mange Blomster.

Endelig er der Træer, der virker sygelige og uskønne under Blomstringen.
Skovfogedæble fra Lou bærer underlig krøllede Blomster, der paa Afstand virker,
som var der noget i Vejen med Træet, og Åkero Æble (Fig. 7) har lange smalle
Kronblade, der holder sig baadformede med indadbøjede Kanter, en ejendommelig
Blomst i Nærvirkning, medens Træet paa Afstand virker delvis afblomstret, saa
snart Blomsterne har aabnet sig.

Disse faa Iagttagelser fra en enkelt Lokalitet kan paa ingen Maade
siges at være fyldestgørende, det synes, som om Blomsterfarverne er
stærkere i nogle Aar end i andre. Saaledes var 1922 Blomstringen
næsten uden Farver. 1923 gav meget store Farveforskelle, medens Farverne atter
var noget udviskede og afdæmpede i 1924. Lokale Forhold, Jordbund og Gød¬
ning kan sikkert ogsaa give Forskelle. Iagttagelserne vil blive fortsat, Blomster¬
nes Farve, Størrelse og Mængde er dog Forhold, der i Forbindelse med Træernes
Vækstform har en vis anlægsgartnerisk Interesse.

GEORG GEORGSEN.
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LITERATURANMELDELSE
H. Correvon: Alpeplanter og deres Dyrkning. Andr. Fred Høst & Søns Forlag. Kbh. 1924.8". 206 S. 76 Illustrationer. Pris Kr. 7,50 heft., Kr. 9,50 ib.
Interessen for Stenhøjsplanter har i indeværende Aarhundrede været i stærk og glædeligStigning herhjemme, herom vidner dels det, at mange smukke Stenhøjsanlæg er opstaaede rundt

om i Villahaverne og Herregaardshaverne, dels det at flere Gartnerier har kunnet søge deresRegning ved at lægge sig efter Tiltrækning af disse Planter, og dels endelig den fyldigere Lit¬teratur, vi har faaet om Æmnet Stenhøje og Stenhøjsanlæg. Under Krigen (1917) udkom G. N.Brandts Bog om „Vand- og Stenhøjsplanter", hvilken endda snart efter oplevede en 2den Ud¬
gave, og i indeværende Aar er der udkommet en Bog om „Alpeplanter og deres Dyrkning" for¬fattet af den bekendte Alpeplantekultivatør H. Correvon og bearbejdet for danske Forhold afTranslatør C. V. Løje og Gartner Joh. Steenberg. Bogen fører Navnet Alpeplanter, og derskal vel derigennem markeres, at det ikke er en almindelig Stenhøjsbog, man har for sig, menen Bog, som specielt vil sysle med Alpeplanter. Man kan nemlig, selv om mange Planter kanhenføres til begge Kategorier, ikke sætte Begreberne Alpeplanter og Stenhøjsplanter ganske som
synonyme. Alpeplanter omfatter rettelig alle Planter fra højere Bjærgegne og fra arktiske Zoner,indbefattende mange sære, ubetydelige Planter, men ogsaa talrige straalende, smukt blomstrendeArter. Stenhøjsplanterne samles fra langt videre Egne og omfatter i Virkeligheden talrige Arterfra Dale og Sletter, fra Skov, Enge og Moser inden for vore Breddegrader i Forbindelse med
mange Arter fra lunere Himmelstrøg, hvilke paa Stenhøjens beskyttede Pladser med godt Vand¬aftræk kan udvikle sig og taale vore Vintre trods deres sydligere Herkomst. Betingelserne forat en Plante kan vinde almindelig Indpas som Stenhøjsplante, maa være den, at den paa en elleranden Maade er dekorativ enten ved sit Bladeværk eller ved sine Blomster eller ved sin Vok-semaade. — Stenhøjsplanter bliver saaledes et mere kunstigt, et vanskeligere afgrænseligt Be¬greb, altsaa egentlig baade videre og snævrere end Begrebet: Alpeplanter; og Grænserne forhvad der kan regnes med til Stenhøjsplanter maa naturligt kun kunne sættes af den enkelteDyrker. For visse Plantevenner er der en vis Charme ved at dyrke Alpeplanter, selv dem,hvis Ydre ikke er fremtrædende eller pralende, og for disse Plantevenner vil ethvert Vink om,hvordan man skaffer passende Vækstbetingelser til Veje for de vanskeligste Smaaplanter, væreaf Betydning; den foreliggende Bog søger at være en saadan Vejleder. Bemærkes maa dog,at den i sine Plantelister bevæger sig langt ud over Begrebet Alpeplanter og medtager et stortAntal Stenhøjsplanter.

Bo'gen falder i 10 Kapitler: Bjergplanternes Natur og Livsbetingelser. — Akklimatisering ogDyrkning af Bjergplanter. — Specielle Dyrkningsmetoder. — Kalkskyende Planter. — Sten-
og Murplanter. — Konstruktion af Stenhøje og Klippeblokke. — Fortegnelse over de vigtigsteStenhøjsplanter. — Bregner. — Frilandskaktus. — Frilandsorchideer. Heraf omfatter Plantefor¬
tegnelsen med Beskrivelser langt den største Del, idet dette Kapitel (Kap. 7) indtager 150 afBogens 206 Sider. Der skal her ikke dvæles ved disse Lister og Beskrivelser, blot lige nævnesat Listerne antagelig omtaler 4000, Arter og Sorter.

Bogens 1ste Kapitel er en begejstret Skildring af Alpefloraens Udseende og Natur. Detnævnes dér, hvor overordentlig kort en Vækstperiode mange af Alpeplanterne har, ofte kun etPar Maaneder, medens de Resten af Aaret ligger under Sne og Is, og der gives Eksempler paa,hvorledes Planterne forholder sig og indstiller sig paa dette Liv. Der skildres saaledes, hvor¬ledes en lille Pude Soldanella blev iagttaget i Slutningen af Oktober, just som Vinterensatte ind; der var ingen Blomsterknopper at se midt i Planten, og det saa i det Hele nærmest ud,som om den var ved at trække sig ind i sig selv. Men dasamme Plante en af de første Foraars-dage atter blev iagttaget, efter at man med Hakken havde fjernet Sne og Is, viste det sig, atder var dannet smaa Blomsterknopper, og man saa heraf, at Planten ikke havde ligget ganskei Dvale. Der er altsaa trods Vintermørke, Sne og Kulde en ganske langsom Vækst at spore;Planterne møder Foraaret i en Tilstand lige paa Springet til at udfolde en voldsom Energi meden livlig Celledeling, saa at Blomstring med efterfølgende Frøsætning hurtigt kan finde Sted.Naar man læser om disse Planters Levekaar, maa man undres over, at de overhovedet kan tri¬
ves i Slettelandene, og har man selv set de Forhold, hvorunder de i Naturen vokser, — oftestaar Alpeplanterne smilende blomstrende i det iskolde hastigt rindende Gletschervand — og
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Fra Correvons Bog (Narcissus Bulbocodium).

ser den samme Planteart henplantet paa en Stenhøj i Sletteland med en 6—7 Maaneder lang
Vækstperiode, ofte i Ugevis udsat for tørrende Sol og Blæst, maa man undre sig endnu en
Gang over, at det overhovedet nogensinde kan lykkes at faa dem til at gro i Lavlandet.

Det viser sig da ogsaa, at en Del Alpeplanter ikke kan taale de Kaar, som vi kan give dem
paa en almindelig Stenhøj, og disse maa man da kæle for paa særlig Vis. Det er dog klart,
at det navnlig bliver hos Samleren og i botaniske Haver, at saadanne Sær-Foranstaltninger
træffes; dér hvor Stenhøjen alene indgaar som et Led i Prydhaven, vil man ikke ofre Tid ogSlid herpaa. Da det dog kan have sin Interesse at høre om de Foranstaltninger, der i givet
Fald kan træffes for at skaffe Vækstbetingelser for visse vanskelige Alpeplanter, skal der hid¬
sættes enkelte Stykker af Correvons Bog. Erindres maa det dog, at Bogen er skrevet i Genévej
og at Forholdene dér er noget anderledes end under vor nordiske Himmel. Correvon skriver:

„Desværre lider disse graciøse og skrøbelige Planter her af altfor megen Tørke og altfor
brændende Solhede uden beskyttende Fugtighed. Til at afhjælpe denne alvorlige Hindring er
Tørvemosset en uvurderlig Regulator. Det virker som en Svamp ligesom Klipperne, men langt
hurtigere end disse. — Jeg gjorde Forsøg i min gamle Have i Plainpalais, hvor Forholdene var
ugunstige paa Grund af Bebyggelse. Paa Toppen af en Mur, hvor der var tilstrækkelig Sol,
satte jeg nogle Skaale med Sphagnum — der var otte Aar gammel og ganske død, men jeg
havde ikke bedre. I disse plantede jeg ti af de vanskeligste Alpeplanter, nogle af dem van¬
trevne Eksemplarer; nogle var Kalkplanter, andre Kiselplanter, nogle fra kølige og fugtige Ste¬
der og andre fra tørre Steder. Planterne blev befriet for al Jord omkring Rødderne og plantet
med rensede Rødder i ren Tørvemos i porøse Lerskaale med mange Huller. Efter faa Dages
Forløb kunde vi konstatere, at alle Planterne udviklede sig og vaagnede til kraftigt Liv. . . .
Efter tre Ugers Forløb var Planterne ikke til at kende igen, og tre Maaneder senere kunde jeg
udstille en.pragtfuld Arnica montana med tre smukke Blomster. ... Jo varmere og mere
tør Sommeren er, des bedre er Resultatet, og det er forbavsende at se, hvorledes Planter som
Androsace af Aretiagruppen kan modstaa Solheden, takket være den stadige Fordampning."

Correvon skildrer dernæst Konstruktionen af særlige Bede, som benævnes „Tourbiére".
„Det er en lang Bænk, der ligger i fuld Sol og gennemløbes af Vand fra vore Vandingsbassiner.
Den er 10 m lang, l'/2 m bred og 1 m dyb. I Bunden er der et Drænlag paa 30 cm af runde
Smaasten, derover et Lag Mos, for at hindre Jorden i at komme ned i Drænlaget; over dette er
der et 30 cm tykt Lag af kalkfri Jord, bestaaende af ys Tørv, 1/3 Tørvemos og 1/a Bladjord
Vandet løber daglig gennem Bunden af Bænken og kommer ud af en Aabning i den nederste
Ende, 50 cm fra Overkanten. Dette System har givet gode Resultater med Eritrichium nanum-
Androsace glaciale og særligt Gentiana bavarica, imbricata og Ros a ni."
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Medens saadanne Foranstaltninger, som alt berørt, vel kun sjældent vil blive taget, har Op¬
førelse af Stenplantemure mere Chance for at vinde Indpas. Vi finder jo ogsaa her i Landet
slige Mure opførte, prydede med livligt blomstrende Stenplanter. Correvon taler med Begejst¬
ring om flere gamle Støttemure i hans Hjemland, der fra Naturens Side er bleven naturligt be¬
voksede, og skildrer en i hans Gartneri for dette Øjemed særlig opført Mur. Han udtaler, at
det særligt er i Øklima, at denne Dyrkningsmaade fortjener at anvendes, og at den f. Eks. i
England har vundet stærkt Indpas. —

Bogen er prydet med et stort Antal smukke Billeder, væsentlig Fotografier af enkelte smukt
udviklede Planter eller storslaaede Alpeanlæg som f. Eks. „Friar park"; disse Billeder er virke¬
lig godt udførte og giver i mange Tilfælde et sandt Indtryk af Planternes Karakter og Udseende

AXEL LANGE.

MEDDELELSE TIL ABONNENTERNE.
Efter en Generalforsamling i „Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening" er Redaktø¬

ren af „Havekunst", Hr. Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen samt Redaktionsudvalgets øvrige
Medlemmer, traadt tilbage. Som nye Medlemmer af Redaktionsudvalget er valgt Hr. Have¬
arkitekterne J. P. Andersen, Birger Errboe, Georg Georgsen og Johs. Tholle samt Overgartner
A. Kolbjørn, med Havearkitekt Lektor Georgsen som Redaktør.

Nye Adresser:
Redaktion: Georg Georgsen, Ole Suhrsgade 2, København K., Telefon Byen 5574x.
Ekspedition: Johs. Tholle, Mariendalsvej 62, København F., Telefon Gothåb 2261.

ANLÆGSGARTNERSKOLEN.
Tirsdag den 21. Oktober aabnes Anlægsgartnerskolen paa Teknologisk Institut. Indmeldelse¬

sker paa Aftenskolens Kontor: G. A. Hagemannsgade 2, Kbhvn. B. Telefon om Dagen Central
8760, Lokal 24, om Aftenen Central 51036. Alle Oplysninger vedrørende Undervisningen faas
paa Institutet, samt paa Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforenings Kontor: C. F. Richsvej
75, Kbhvn. F., Telefon Godthaab 61.

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 dem, der kan erhverves i Klasse A.

Betalingen for et Kursus er Kr. 70,—, hvoraf Kr. 10,— betales ved Indmeldelsen, og Resten
i maanedlige Rater å Kr. 15,—.

Dette Kursus, som for ca. 8 Aar siden blev oprettet af Dansk Anlægsgartner- og Have¬
arkitektforening sammen med Teknologisk Institut og har kunnet glæde sig ved stor Tilslutning,
omfatter alt, hvad den moderne Anlægsgartner daglig har Brug for, af — om man saa maa sige
— praktisk Teori.

Undervisningen er tilrettelagt paa en saa letfattelig og praktisk Maade, at enhver Deltager
med Lethed kan følge med og ved Kursusets Afslutning er i Stand til paa egen Haand at kunne
foretage almindelige Opmaalinger med tilhørende Nivellement og Korttegning, ligesom der gives
udførlig og sikker Undervisning i Beregning og Opstilling af Omkostninger ved de forskellige
Anlægsarbejder. Endvidere undervises der særskilt i Bogholderi og Regnskab, specielt tilrette¬
lagt for Anlægsgartnere. Desuden forekommer Øvelser og Undervisning i forskellige, for An¬
lægsgartneren nødvendige Arbejder saasom Afsætning af Planer i Marken, Afsætning af Vinkler
og andre Konstruktioner, Miring, Pejling o. s. v., og da der tillige i Vinterens Løb afholdes fag¬
lige Foredrag, maa det siges, at Skolen er af uvunderlig Nytte for den unge Gartner, idet den
her modtagne Lærdom giver en underbygget Sikkerhed i det daglige Arbejde, som er aldeles
nødvendig i vort Fag, saavel for Mester som for Medhjælper.

Skolen kan søges af alle, og da Tiden for Kursusets Afholdelse er henlagt til en for Gart¬
nere bekvem Tid, nemlig fra Oktober til April og Prisen er sat saa lavt, at den er overkomme¬
lig for alle, maa vi paa det varmeste anbefale Enhver, som har Lejlighed dertil, at deltage.

Ved Undervisningens Afslutning udstedes et Certifikat for Deltagelse, som er værdifuldt
ved Arbejdssøgning etc.

Dansk Anlægsgartner- og Have arkitektforening uddeler nogle halve eller hele Fripladser
for Deltagere i sidste Halvdel af Kursuset. VALDEMAR HANSEN.
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EMDRUPBORG.
ET PROJEKT.

Ved sin Udvikling og Vækst gennem de sidste 2—3 Aarhundreder har Hoved¬
staden opslugt og udslettet en Mængde store og værdifulde Haveanlæg. Ganske
særligt gælder dette Haveanlæg fra den Periode, hvor de store Slots-, Herre-
gaards- og Landstedshaver blev til, — nærmere betegnet den Periode, hvor den
saakaldte franske Havestil var herskende. Af saadanne forsvundne Haveanlæg
har København haft Blaagaard, Gyldenløves og Sophie Amalienborg Have i den
nuværende Bykærne og længere ude Store Tuborg, Gammel Vartov, Vodrofgaard,
Falkonergaarden, Rolighed, Classens Have og endnu flere, der alle i hvert Fald
i deres tredhste Tid var snrukke arkitektoniske Haveanlæg i fransk Havestil.

Naar undtages Partier ved de kongelige Lysthaver, som Hovedstaden nu har
omsluttet, er der i Hovedsagen intet tilbage af den Tids Haveanlæg, og i hvert
Fald kun yderst faa naturlige Vidnesbyrd om deres Anlægsform. Saadanne Vid¬
nesbyrd ejer Hovedstaden kun af Betydning i Alleerne i Søndermarken og Ro¬
senborg Have samt i Terrasseanlægget i Frederiksberg Have, Træerne i Rahbecks
Allé og Træerne m. v. i Emdrupborg Have, saaledes som det for den sidste Haves
Vedkommende senere vil ses. Idet Partierne i de kongelige Lysthaver dog alle
er knyttede til Haveanlæg med væsentlig afvigende Form og Karakter, nemlig
Skovparkerne,gives der i disse og andre Haver i København intet karakteristisk Billede
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af Datidens skønne Haver og den Stilart, der prægede dem og de mange andre
Haveanlæg, som ifølge Reglerne intimt var knyttet til Huset.

Det kunde derfor synes saare rimeligt, om vor By, der rummer saa mange
smukke gamle Bygninger fra den her omtalte Periode, ogsaa rummede i det
mindste een Have i deres Stil, d. v. s. i gammel fransk Stilart, saa meget mere
som Interessen i Befolkningen for gode Haveanlæg er i Stigning og stadigt frem¬
mes ved Bevaagenhed fra Kommunalstyrelsens og andres Side. Andre Bykom¬
muner i Landet har med Held skabt saadanne „historiske Haveanlæg", Anlæg i
en eller anden historisk Stilart. I Vordingborg er der i Tilknytning til Slots-
ruinen anlagt en historisk-botanisk Have med Motiver fra 1600-Tallet og ved fri¬
villig Fremskaffelse af Gaver, i alt c. Kr. 10000,—. Ved Set. Knuds Kloster i
Odense er paa lignende Maade skabt en „Klosterhave" med Forbilleder fra Mun¬
ketiden, og ved „Den gamle By" i Aarhus er der i Tilknytning til de gamle Byg¬
ninger anlagt smaa Byhaver, hvilke tænkes udvidet med Landsbyhaver. Nyanlæg-
gelse af et oprindeligt „fransk" Haveanlæg er udført af Kommunegartner G. N.
Brandt i Marienlyst Have, Helsingør, formedelst et frivilligt Offer af c. 50000 Kr.

Kan saaledes Provinsens Byer magte Opgaven at skabe et Haveanlæg i en
historisk Stilart, da maa uden Tvivl ogsaa København kunne magte det, og af
økonomiske Aarsager turde det her forelagte Projekt paa Forhaand ikke afvises.

Med Hensyn til de i Provinsen anlagte historiske Haveanlæg, da er det vel
paa historisk Grund, de er vokset frem, men de er dog ikke Rekonstruktioner, derimod
Nyskabelser. I Haven ved Emdrupholm (Emdrupborg eller Emdrupgaard, som
den ogsaa kaldes) ejer Københavns Kommune et Anlæg, om hvilket den histo¬
riske Viden er sikker, og som i sig selv ejer Værdier, der kan bygges videre
paa. Paa Grundlag af gamle Kort og ved Sammenholdelse af disse med For¬
holdene paa Arealet, er det muligt paa denne virkelig historiske Grund at op¬
tegne det korrekte Haveanlæg, og ved at foretage visse Ændringer i Planen —

foranlediget ved Kommunens Gennemførelse af Tuborg-Vejen, der skærer Haven
i to Dele og nu udelukker fuldstændig Genskabelse af den — vil der være Mu¬
lighed for Nyskabelse af det gamle Haveanlæg i den Stil, det havde i 1744, og
med Benyttelse af de Bestanddele, Haven endnu har bevaret gennem Tiderne.

Haven ved Emdrupborg er beliggende ved Emdrup Sø, hvor nuværende Tu¬
borg-Vej skærer Emdrupvej. Den bestaar af et mod Vest svagt skraanende
Areal, gennem hvilket der strækker sig en l/b km lang Lindeallé. Fire Fiske¬
damme laa endnu i 1923 omtrent der, hvor nu Hjørnet er ved Vejskæringen, og
paa Kort over København og Omegn, hvor de endnu i 1924 figurerer, kan de
følges tilbage til 1744. Den nuværende Beplantning viser tydeligt deres Belig¬
genhed. Uden for Arealet, der er c. IV2 ha, er en Udsigtshøj med en Lind, og
hinsides Tuborg-Vejen ligger Resten af Lindealleen, som nu er afskaaret tilligemed Hovedbygningen, der i historisk Henseende er værdiløs, og som nu benyt¬
tes til Husvildebeboelse. Haven er typisk for 1700-Tallets Landstedshaver, og i
sin Anlægsform storstilet og smuk. Dertil er den den eneste, der med Held delvis vil
kunne rekonstrueres, hvilket sidste der er mange Forhold, der taler for Beretti¬
gelsen af.

At Haven har saavel kunsthistorisk som kulturhistorisk Værdi, er ikke nogen
ny Opdagelse, — tværtimod har Haven i adskillige Aar været viet megen Inter-
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Emdrupholm 1 : 3000, af Arkitekt Einar Dyggve. A) Rekonstruktion 1916 efter Opmaaling samt
Kort af 1774 paa R. A. B) Opmaaling 1915. Herpaa er Foto-Standpunkterne angivne. C) For¬
slag 1918 til Udnyttelse af Havens tilbageblevne Elementer efter Tuborgvejens Gennemførelse.
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Fotograferet 1915 fra Standpunkt B og C.

esse fra autoritativ Side. Netop paa Grund af sin æstetiske og kulturhistoriske
Betydning er Haven paa Foranledning af „Foreningen til gamle Bygningers Be¬
varelse" bleven opmaalt ved Arkitekt Ejnar Dyggve, der tillige har rekonstrueret

dens Plan, og i nævnte Forenings Aarsskrift af 1916 er der af Dr. Vilh. Lorentzen
slaaet til Lyd for Bevaring i videste Omfang, og yderligere har „Archi-
tekten" 2. Marts 1918 bragt en Omtale med Billede af denne og andre gamle
Landstedshaver. Paa Grund af den Interesse, disse Bidrag ogsaa i kommuuale
Kredse har vakt omkring Spørgsmaalet om en Rekonstruktion af Haven, samt for
muligvis at lette Gennemførelsen af Planen ved en Kombination af Ordning af
dette Spørgsmaal med en Anlæggelse af Skolehaver og permanente Ko¬
lonihaver, hvilket sidste i flere Aar har været et stærkt drøftet Spørgsmaal, som
mere og mere krævede sin Løsning, — er nærværende Plan udarbejdet. Ogsaa
fordi der her for Kommunen er en enestaaende Anledning til at bygge videre
paa et gammelt Anlæg, i Stedet for som ellers ved Anlæggelse og Projektering
af offentlige Parkanlæg at maatte begynde paa bar Mark uden at eje noget gam¬
melt Plantemateriale som Grundlag, er Planen om Haven som offentligt Anlæg
udarbejdet i Tilslutning til Kolonihaveparken, og det maa formodes, at det offent¬
lige i en Tid som denne, hvor det private Havebrug gennemgaar en svær Krise,
maa se med Velvilje paa et Forslag som nærværende.

Til Forklaring af Projektet tjener:
Idet nu Tuborg-Vejen har afskaaret Hovedbygning og en Del af Arealet fra

det største Haveareal, tænkes Emdrupborg Have efter Herr Dyggves Udkast
spejlvendt, saaledes at Afstanden fra Dammene til det nye Hus, som foreslaas
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Fotograferet 1915 fra Standpunkt D og E (se Opmaalingen Pag. 111).

opført, bliver den samme som Afstanden fra det gamle Hus til Dammene. Dam¬
mene er tænkt udgravede paany, hvilket ikke er saa urimeligt, som det maaske
synes. De er ganske vist lige bleven fyldt, men idet de i Forvejen var urimeligt
dybe og for et offentligt Anlæg farligt dybe, og idet der maa blive Brug for Jord
ved en Planering og Regulering af Arealet, vil det være ikke blot rimeligt, men
ogsaa praktisk at udføre denne Foranstaltning. Bygningen, der for Enden af
Alleen er Basis for Haveanlægget, er tænkt som en Politibygning til Afløsning af
den nærliggende interimistiske Bygning af denne Art, naar Befolkningstætheden i
det omliggende Kvarter til sin Tid kræver det, — dertil kunde den ogsaa bruges
til kommunale Kontorer og Lokaler af anden Art. Der er endvidere tænkt to
symmetrisk anbragte Pavilloner, hvis Anvendelse til Opsyn, Redskaber o. 1. synes
naturlig. Af Bygninger er yderligere i den gamle Have tænkt en Pavillon i Tre¬
kanten i Hjørnet, — beregnet paa Salg af Forfriskninger, idet Trekanten er tænkt
som Spise- og Legeplads, — muligt dog kun det første, allerede nu bygges en
Pavillon der. Alleen bør ifølge det historisk korrekte nedskæres dertil, hvor
den har været det før. Hvorvel derved Træerne netop mister noget af deres
smukkeste Dele, nemlig den frie, højt hævede og slanke Krone, vil de sikkert
efter Nedskæringen opnaa ny Skønhed, idet de øjensynlig er villige til at skyde
Sidegrene fra Stammen og derfor i relativ kort Tid vil danne det Hækkebillede,
de skulde; men iøvrigt skal Nedskæringen ikke fastholdes som noget Kardi¬
nalpunkt. Om Enkeltheder giver Planen iøvrigt den Forklaring, det er mu¬
ligt at give paa næværende Stadium. Det er Tanken at tilplante Kvartererne,
der hegnes af Hække, med gamle Haveplanter, saaledes at Havens Interiør
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EMDRUPBORG

Øverst: Emdrupborg Have som
historisk-botanisk Haveanlæg i
Forbindelse med Skolehaver og

permanente Kolonihaver.

Nederst: Udsnit af Københavns
Kort 1 : 50000 der viser hvor¬
ledes Tuborgvejen (stærkt frem¬
hævet paa Planen) skærer gen¬
nem Emdrupborganlæget (lige
over Ordet Emdrup). Planen
viser tillige Tuborgvejens store

Byplanmæssige Betydning
(Ringforbindelse fra Utters¬

lev til Tuborg Havn).
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bliver korrekt, og saaledes, at den ikke blot ved sin Anlægsform, men ogsaa
ved sit Indhold bliver en historisk Have, ja, en historisk-botanisk Have,
hvilket er saa meget mere ønskeligt, som Hovedstaden ingen saadan Have har,
og de Planter, der skulde dyrkes i Haven hverken findes i Botanisk Have eller
i de aim. Planteskoler. En utvivlsomt tilstedeværende Trang udløses herved,
og Hovedstaden bliver et Studiested og en Seværdighed rigere, naar dette levende
Plantemusæum bliver til. At ogsaa gamle Skulpturer etc. opstilles, er en Selvfølge.

Hovedindgangen til det historisk-botaniske Haveanlæg maatte blive midt for
Tværaksen ud for Søen, og det var at ønske, om der kunde arrangeres et i Til¬
slutning til denne Akse værende beplantet Parti med Siddepladser ved Søen, —

f. Eks. ved Flytning og Udvidelse af det nuværende, østligere beliggende Parti.
Denne Tværakse fortsættes ud til Kolonihaveparken, der altsaa kommer til at
ligge solrigt Syd for Haveanlægget og med et meget værdifuldt Læ og en
naturlig Baggrund i dettes gamle Plantebestand. Tværaksen i Hovedanlægget
skulde være Hovedakse i Kolonihaveparken, og denne Akse, der hovedsageligt
gaar i Retning Nord-Syd, skulde formes med noget Hensyntagen til de georg-
senske Principper, saaledes som de er fremsat i „Meddelelser fra dansk Byplan¬
laboratorium" Juli 1923, og saaledes, at den indrammes af vekslende Busket- og
Staudeplantninger, hvor bagved er Hække og i Enkelthaverne Frugttræer, der i
Forbindelse med det foran nævnte danner en Allé. Aksen afbrydes for hvert
andet Haveskifte med aabne Pladser med Bænke og Plads for Børns Leg. Tvær¬
vejene støder her til Hovedaksen, og den første Tværvej er lagt ind mellem to
smukke Graapopler ved Udkanten, pegende lige mod den gamle Lindehøj, hvor¬
ved den meget passende kommer til at gaa parallel med Havegrænsen. Tvær¬
vejene maa være brede nok til Kørsel til Haverne, idet denne ikke bør finde Sted
i Hovedaksens Fortsættelse gennem den historisk-botaniske Have. Træplantnin¬
ger i Haverne maa af Hensyn til gode Lysforhold i Enkelthaverne kun følge Grænserne
i Retning N.-S., saaledes som Planen viser, og det vil derfor være nødvendigt
at indsætte Bestemmelser ogsaa herom i Servitutterne, der iøvrigt maa indeholde
andre almindelige Bestemmelser.

Ud for første Tværakse fører Vejen til Skolehaveanlægget øverst paa Bakken.
Dette Anlæg bestaar af Rand- og Læplantninger samt saavel Enkelt- som Fælles¬
haver. I Gangs-Skæringerne er der opsat to Vandkummer, og af Bygninger er der en
Pavillon for Undervisning og Redskaber, hvorud for er et Blomsterparti. Skole¬
haven vil kunne fortsættes Syd paa, hvor der paa Planen er vist Kolonihaver.
Fra Skolehaverne saavel som fra Kolonihaverne er der Adgang til et offentligt
W. C. (paa Planen i øverste Hjørne), og her er ogsaa tænkt Plads for saadanne
fælles Redskaber, der vil være at benytte i Haverne (Kemikaliesprøjter etc.). Det
er antydet, hvorledes Kolonihaverne kan anlægges, og deres Antal maa bestem¬
mes efter det Areal, der vil være til Raadighed for Anlæggelsen, — den punkte¬
rede Linie er vilkaarligt trukken, og det maa forudsættes, at Hovedalleen i Ko¬
lonihaveparken faar Udgang eller i hvert Fald et Samlingspunkt i den sydlige
Ende.

Anlæggelsen af denne Kolonihavepark med permanent Karakter vil utvivlsomt
kunne blive ikke blot et interessant Forsøg, men her i Tilslutning til den gamle
Have vil begge disse Anlæg supplere hinanden. Samlet i dette Anlæg vil man
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Tuborgvejen brudt gennem Hovedalleen, Foto 1924.

se sat op imod hinanden Fortidens og Nutidens Havekunst, og man vil kunne
drage umiddelbare Sammenligninger og Erfaringer af begges Værdi til sit For-
maal og Brug.

Det samlede Areal vil give smukke og udstrakte Promenader, Hvileplads ved
Søen, mange Legepladser, Spisepladser, Studiehaver af flere Arter og af ganske
særlig Karakter, og foruden at eje disse Værdier og de foran anførte Ejendomme¬
ligheder, vil Anlægget her faa sin meget væsentlige Betydning som
naturligt Centrum for den Bydel, der er ved at vokse op
herude omkring Emdrup Sø, og som væsentligst vil blive dannet af
mindre Hjem. Andre Steder maa et saadant Centrum først skabes, ofte paa en
Plads som under stor Bekostning tilvejebringes; her findes velegnet og rigtigt
beliggende ubebygget Areal, som blot ligger og venter paa at blive taget i
Brug, og for den lokale Befolkning her vil Anlægget blive af stor Værdi, en Se¬
værdighed for den ganske Stad og et Studiefelt, som Kunst- og Haveinteresserede
sikkert fra alle Dele af Landet vil have Glæde af at søge hen til, og som vil
være en stor Støtte ikke blot for Studerende ved Kommuneskolerne og de højere
Læreanstalter, men ogsaa for disses Lærere og Forstandere.

Frederiksberg, i August 1924.
Efter at være forelagt kompetente Personer, Foreninger eller Institutioner er

Projektet i sin Hovedtanke tiltraadt af:
Foreningen for Naturfredning, Foreningen til gamle Bygningers Bevarelse,
Historisk Samfund for Københavns Amt, Foreningen „Skolehaven", Hr. Kom¬
munegartner G. N. Brandt, Hr. Anlægsgartner Vald. Hansen, Hr. Professor
Dr. jur. Vinding-Kruse. JOHANNES THOLLE.
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COTONEASTER - (DVÆRQMISPEL).
fOTONEASTER er et navn, man stadig hyppigere støder på i danske haver.^ I særlig grad skyldes dette stenanlæggene, der har bragt så mange småbuske
til anvendelse, men også mere højtvoksende Cotoneasterarter har vundet indpas i
haven, hvor de i flere henseender er af stor værdi.

Enkelte arter er mere eller mindre stedsegrønne, navnlig gælder det de lavere,
mere udbredt voksende, saasom C. horozontalis, C. microphylla, C. rotundifolia,
C. pyrenaica o. 1., der er særlig værdifulde for stenanlæg; men også en opret¬
voksende art som C. Simonsi med sine rødgule frugter holder sig grøn til ind i
vintertiden.

Det er ikke så meget ved deres blomster, disse forskellige småbuske udmær¬
ker sig, som ved deres ejendommelige, ofte stærkt tiltrykte voksemåde og deres
læderagtige løv, men særlig ved deres røde eller rødgule småfrugter, der for
flere arters vedkommende holder sig det meste af vinteren, nydelig at se mod en
kalkstens lyse grå eller glødende imellem sne og grønne blade. Blomsterne er
ret uanselige, hvide eller rosenrøde, men kun halvåbne, C. microphylla og C. ro¬
tundifolia har dog forholdsvis store, åbne, hvide blomster.

Af højerevoksende arter med sommergrønt løv er særlig grund til at nævne
C. lucida (C. acutifolia) på grund af dens sluttede vækst, dens mørke, glinsende,
friskgrønne løv, men ganske særlig på grund af dens evne til at tåle skygge i
forbindelse med tør og let jord. Cotoneaster lucida er i virkeligheden en af vore
allerbedste buske til underplantning på lettere bund. Den bliver indtil 2 m høj
og har sorte frugter.

Alle Cotoneaster udmærker sig iøvrigt ved at foretrække Lettere jord og ved
deres evne til at undvære vand. C. bullata er en kraftigvoksende art af let og
gratiøs opbygning med ganske ejendommeligt rynket eller bulet løv af en brun-
lig-grøn tone. Frugterne er centimeterstore,- skinnende røde, men blomsterne
halvlukkede, rødlig-hvide og uden større betydning for skønheden. Alt i alt en
fortrinlig busk, der lader sig nøje med sandet jord.

Af endnu større værdi for haverne er dog C. multiflora med mere sluttet, bred
opbygning, men af lignende farve som C. bullata. Dens blomster er imidlertid
åbne og hvide, samlede i halvskærme, og busken staar ikke tilbage for en Spiræa
van Houttei i overdådig blomstring. Under blomstringen ligner den iøvrigt denne
Spiræa, kun er C. multiflora bredere af vækst; men naar den senere står med
sine utallige røde småfrugter i det smukke løv; og endnu efter at bladene er
faldet, viser den sig som en af havens allerværdifuldeste Buske, der uden tvivl
hurtig vil vinde indpas overalt, når den først bliver rigtig kendt.

De her nævnte Cotoneaster er alle fuldstændig hårdføre, har f. eks. stået den
sidste strenge vinter ganske uskadt igennem, og sygdom af nogen art har jeg
aldrig bemærket. p p_i

Nogle Cotoneaster-Billeder vil fremkomme i et senere Hæfte. (Red.)
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UNIVERSITETETS BOTANISKE HAVE
I KØBENHAVN. 1874 — 9. OKTOBER — 1924

I Anledning af Botanisk Haves 50-aarige Bestaaen ønsker „Havekunst" at
bringe Universitetet en Lykønskning for den smukke Have.

Havens Plan, tegnet af daværende Landskab.sgartner Flindt, et udmærket Ar¬
bejde for sin Tid, Havens Træbestand, der netop er i sin bedste Alder, og endelig
Havens Velholdthed, et mønsterværdigt Resultat af Havens nuværende Curator,
Botanisk Gartner Axel Langes fortræffelige daglige Overledelse, er tre samvirkende
Omstændigheder, der bevirker, at dette Anlæg for Tiden er Europas smukkeste
offentlige botaniske Have.

Det var ikke uden Grund, at Universitetet ønskede at fejre dette Jubilæum,
og dette skete dels ved en Festlighed i en Del af Havens store Drivhuskompleks,
en Fest, der overværedes af Deres Majestæter Kongen og Dronningen, og dels
derved, at det Festskrift, Universitetet hvert Aar udsender paa Kongens Fødsels¬
dag, denne Gang bestod af en Afhandling af Botanisk Professor C. H. Ostenfeld
om Botanisk Have, dens Historie og dens Betydning saavel indadtil for det
videnskabelige botaniske Arbejde som udadtil for Publikum. En Afhandling med
et Utal af Oplysninger værd at læse og — let at læse ogsaa for Ikke-Videnskabs-
mænd, paa Grund af Stoffets ualmindelig klare Inddeling. En enkelt Side af
Havens Historie kan det her være berettiget at illustrere, det er den forberedende
Jordflytning. Professor Ostenfeld oplyser, at der forud for Havens Tilplantning
blev flyttet 168,000 m3 Jord.

For at kunne anskueliggøre dette Tal har Landbohøjskolens Havebrugsstuderende
som Øvelsesopgave omsat de gamle Fod-Kote-ftort til Metermaal; paa modstaaende
Side gengives to Tegninger, udførte af d'Hrr.- Floto og Mohr, der angiver Højde¬
forholdene i Helmeter-Kurver; øverst vises Situationen 1861 inden Anlæget paa¬
begyndtes. Højderne gengiver Demarkationslinien, det gamle Fæstningsterræns
karakterfulde Jordformationer (de tæt og parallelt løbende Kurver viser Skræn¬
terne). Nederst gengives den under Flindt udførte nye Jordoverflade, Billedet af
Botanisk Haves Højdeforhold, som de blev i 1874, og som endnu forefindes. Vel
synes man i vore Dage ikke om disse vege „bulede" Jordformer, der skal illudere
Naturterræn, vi har nu andre Idealer, men kan dog ikke undgaa at beundre den
Tids Offervillie for at opnaa det smukkest mulige.

G. G.

119



SEQUOIA GIGANTEA — „FREM"S TRÆ.
Fra hvert Boghandlervindue paakaldes i disse Dage vor Opmærksomhed paa Gyldendals

genopstaaede Tidsskrift „Frem", hvis morsomste Reklamepaafund: „Ønsker De fire Frø af dette
Træ?" er lige saa amerikansk, som de Frø der udloves, Frøet af det kaliforniske Kæmpetræ,Sequoia gigantea. Tidligere kaldkt Wellingionia gigantea eller Washingtonia gigantea.

I Tilslutning til den Opmærksomhed, der utvivlsomt nu er skabt om disse mærkelige Træer,kan det maaske være af Interesse for Læserne at fremdrage, at Sequoia gigantea forekommer
— gemt og delvis glemt — i ældre ærværdige Eksemplarer rundt om i Landets gamle Patricien-
og Herregaardshaver. I 1860—80-Aarene plantedes mange af disse Træer her i Landet, og dethabituelt let kendelige Træ med den kegleformede, fint tilspidsede Krone, baaret af den lige¬ledes kegleformede Stamme, blev snart mange Havers fornemste Seværdighed. I „Tidsskriftfor Skovbrug" 1886 fortælles efter amerikanske Kilder, at Sequoia gigantea først opdagedes1852. Fundet vakte stor Opmærksomhed og allerede Aaret efter havde Veitchs Planteskoler
i London erhvervet Frø, der udsaaet paa Friland hurtigt gav salgbare Planter. Veitchs an¬
fører, at Træet trives i al Slags Jordbund, der ikke lider af stillestaaende Grundvand, dette
er sikkert rigtigt, thi her i Landet findes, iflg. Professor G. A. Becker: „Private Haver", sunde
og smukke Træer paa saa forskelligt prægede Lokaliteter som Gjorslev (Sjælland), Knuthen¬borg (Lolland), Tranekær (Langeland), Glorup (Fyn) og Stenalt (Nord-Jylland). Træet vedGjorslev skal være det ældste i Danmark; plantet 1857, maalte det i 1883 ca. 14 m i Højden
og havde i 1920 naaet 25 m Højde. Om Lysforholdene paa Voksepladsen gælder at Træetskal staa frit med Lys fra alle Sider.

Det ovenfor afbillede Eksemplar findes i „Øregaard Folkepark" i Hellerup (ved København).En Plade paahæftet Træet angiver 1867 som Plantningsaaret. Foruden Træet som Helhed gen¬gives ovenfor ogsaa nogle Skud i naturlig Størrelse (Fig. 1) for at sætte Læserne i Stand til
selv at identificere Arten, og som en yderligere Hjælp gengives ogsaa et Skud af Cryptomeriajaponica (Fig. 2), det Træ, der mest ligner Sequoia gigantea. Begge Træer har trinde Skudmed alsidigt vendte, liniedannede og sylformede Naale, men Sequoia gigantea har de kortesteNaale, aldrig over 1 cm i Længden. Farvetonen er blaagraa.

Opmærksomme Læsere vil maaske have bemærket, at det Billede i Tidsskriftet „Frem"sførste Hæfte, der skal vise „Kæmpetræet"s Skud i naturlig Størrelse, ikke ligner det her afbil¬lede. Der er sket en Forveksling i „Frem", det Skud, der gengives, er af Rødvedtræet Sequoiasempervirens, en Art med Taks-lignende Skud, der ogsaa omend sjældent findes plantet her iLandet; Klimaet er denne Art for barskt, og de faa Eksemplarer, der forekommer her, fører enkummerlig Tilværelse. G. G.
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KAI NIELSEN.

Et langt og dejligt Efteraar har vi haft i Aar. Solen har været gavmild,
Træerne bærer deres Løv endnu, paradisbroget, Dagenes Lys har gjort os godt,
men en Dag tog Naturen Kai Nielsen. De gamle maa ofte bort om Foraaret,
denne unge tog saa Efteraaret. Nu nærmer Vinteren sig, og med ham i Tankerne
gaar vi den i Møde. Vi kommer til at savne ham, saadan som vi ofte savner
Solen om Vinteren. Den, der skal skrive dette ned, vaagner ganske tidligt en af
disse Efteraarsmorgener. I Stuen gløder en tiålig og ganske lav Sol. Nu hen-
imod Vinteren er denne tidlige Morgensol en særlig Gave for Dagen at faa at
se, for den kan paa faa Minutter gaa op bag Skylagene, som ikke giver den fra
sig Resten af Dagen. Men lige over Byens Tage er der en smal Morgenstribe
klar Himmel, og den, der bor højt og vaagner tidligt, faar sig lidt Sol den Dag.
Eller den, der en Vinterdag mødte Kai Nielsen.

I Billeder maa vi nu se ham. Det er let at forestille sig ham i Naturen, han
holdt af den, men som med alt, for at fylde den med sig selv. Eller i det grønne,
i en frodig Have, jeg kan tænke mig ham som Dreng gaa og bære sin Ungdom
rundt mellem Troenses smaa, livsalige Haver efter en Svømmetur fra Svendborg.

Kai Nielsen „Eva med Æblet".
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Aggershvile Rosenhave set fra Bygningens Hovedindgang.

Senere mødte han dem igen i den, der tilfulde forstod Frugttræernes Hemmelig¬
heder, Mads Rasmussen. Til ham har han for alle Tider knyttet et Par smaa
æblebugnende Dryader. De leger ved hans Fødder i den mægtige Granitstatue
i Faaborg Museum.

Meget af hans senere Liv er gaaet paa Frederiksberg, i den blomstrende Del
af København. Pileallé er for mig knyttet til hans Navn. Sønnen fra de levende
Hegns 0 valgte de levende Havers By.

Alt det, der groede, holdt han af, mange unge, spirende Sind har han forløst
til Vækst ved sin Omhu og Kraft. Og Blomsterne brød han sig om, saa længede stod paa deres Stængler, ikke afskaarne. Han, hvem Livet øvede i mange
Sygelejer, kom ikke til at sætte Pris paa et Værelse fuldt af Buketter. Til det
sidste var han sig selv lig og bad dem spøgende skrive uden paa hans Sygedørtil de besøgende: „Kranse frabedes". Men han var ogsaa den, der paa en af
sine Vernissager glædede enhver af de besøgende Damer med hver sin lille Kost
Foraarsblomster.

I mange Haver har han færdedes. Sommernætter hos Johannes Larsens i
Kerteminde, hvor alt var lykkeligt. 1 deres Have stillede de hans lille forulykkede
Stenpige, som trøkker Særken over Hovedet, hun der brækkede Anklerne.

Hos Calle, den døde, elskelige Carl Petersen, Faaborgmuseets Bygmester, ihans Have, den gamle Ladegaards, den man tidligere saa fra Kupeen, da Jern¬banen gik den Vej, med sine Svaner, der var han tidlig og sent i en Aarrække
mellem de gamle, bysorte Træer i den lidt skumle, men sjældne Have. Han var
ikke en Kender, en Dyrkningens Mand som Calle, der trak en helt ned paa Hugved Kanten af Dammen. Man skulde sidde og balancere foran et vaadt Bad,
mens Calle løftede de grønne og hemmelige Stængler fra Dybet som levende
Slanger og indprentede, hvad de var for nogen, og lod dem segne tilbage i Van¬det med et Gylp. Kai kunde ikke som Zahrtmann følge den besøgende ud i en
eventyrlig Blomsterhave og trippe rundt paa smaa morsomme Ben og galant give
en underfuld Blomsterkost med som Gave. Han havde ingen Have og dyrkede ikke
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i den Forstand. I hans Indre voksede Figurer, og han maatte bruge al sin Tid,
saa kort, i den skabende Fantasis Tjeneste. Han tænkte og levede og talte i
Form. Hvilede aldrig.

Paa sine Udstillinger vilde han for ingen Pris undvære Grønt, „Grønsager"
om sine Figurer. Som de blev levende inden i ham selv, har han tænkt dem leve
videre der, hvor Mennesker færdes, i Parker, i Stuer, paa Torvene. Han vilde
helst kunne gøre dem paa Stedet, hvor de skulde staa, eller gøre dem færdige,
og store Arbejder er blevet til saadan, Bindesbøll, Blaagaardsplads, Myliusmo-
numentet, Ymerbrønden i Faaborg. Andre er blevet stillet ud under aaben Himmel
og staar nu, en Skønhed, som en Kampesten paa Marken.

Nogle Gange har han ogsaa planlagt og ordnet de Omgivelser, hans Figurer
skulde staa i. Altsaa digtet baade Figurerne og deres nærmeste lille Verden.
For Ernst Michaelsen og hans Hustru planlagde han Rosenhave med Figurer.
Planen bindesbøllsk, sagde han selv.

Hvad er en Rosenhave? Vel et Hav af Duft. I Rosernes Bad gaar man,
skal dvæle, Du skal leve i Duften en Tid, Sporvogn og snorlige og hurtige
Passager er ikke nødvendigt, nej du gaar og indaander Duften og ser paa Ro¬
serne, som hver er et Mirakel. Gangene bugner sig i Labyrint, for at det skal
vare, du skal beruses, og gennem Duft og atter Duft finder du ind til en Kvinde¬
figur, en sagte og ganske ung Figur, som Livét selv, den er Rosenhavens Sjæl.

1 Norge, hos Klaveness, mellem Klipper og Fyrretræer, kom han til at skabe
et Anlæg. En Dam med Vandmoderen og de smaa, som arbejder sig op fra
Dybet, og saa den mægtige Figur, Vinden der kysser Havfladen, Zeus der kommer
til lo fra Himlen som en Lue nedad. Jeg synes han har forstaaet Rosernes stille
Verden og den store Natur i Norges Klipper. Der var hans Hustru fra og Nor¬
ges Natur blev ham fortrolig og særlig kær, Fjeldene et dejligt og gysende Lege¬
tøj, hvor han ofte selv var den eneste Statue i Miles Omkreds.

Al sin Tid har han staaet paa Naturens Grund, været imod Programkunst og
l'artpour l'art ogKunst gjort paaanden Kunst og alleSlagord. Han har bestræbt sig for
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Bænk „Aggershvile".

Grosserer Andreas Petersens Have, Hellerup. Kunstneren Johannes Larsens Have, Kerteminde.
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Blaagaardsplads Kai Nielsen og Ivar Bentsen.
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at give Naturen igen i et andet Stof, Sten eller Bronce, levende og organisk som
den selv er. Han var mere vidende og forklarende om Skulpturens Maal og
Egenskaber, end jeg formaar at udrede. Der talte han mageløst beaandet og
klart. Hans Indre har været et vældigt Værksted, hvor Genierne har dannet
Billeder, og dem har han frelst kunnet bringe over i Stenen, det evige Stof.
Maaske har Stenen kunnet sige ham, hvad der var i den.

Han viste rundt om sig med sin favnende Arm: „Dette her, det vi ser, det
skal vi lave Kunst paa. Denne daglige Ernæring skal vi leve af i Kunsten."
Han tog en Kvindes Haand og viste paa hendes Arms Hud: „Dette her er det
pragtfuldeste Stof, jeg kender."

Paa hans Græsskraaning ved Søen ude paa Vestre Kirkegaard skal der staa
en af hans egne Figurer. Saa elsket som han var, optager det Sindene, hvilken
det bliver, og hver den, som hører om det, har sit Forslag. For mange, mange er
en af hans Figurer den smukkeste, de ved. Og hver vil jo have den, han synes
er den smukkeste, sat paa Graven. En af dem bliver det. Ogsaa med sin Grav
vil han kunne smykke og gøre Naturen rigere. Hans sidste Have, hvor han nu
hviler. ALBERT NAUR.
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P. C. Skovgaard, Motiv fra Jægersborg Dyrehave 1874. Statens Museum for Kunst.

DYREHAVENS DELING.
i.

Det enstemmige Resultat, som Lystskovkommissionen nu har naaet og som
snart vil foreligge trykt, vil paa et væsentligt Punkt, nemlig Behandlingen af Dyre¬
haven, vise sig at være af den Slags Enighed, der gør svag, fordi man ikke er
kommen til Bunds i Spørgsmaalet. Dette er forklarligt, thi Dyrehaveproblemet er
sikkert det vanskeligste, nogetLands Skovstyrelse nogen Sinde er bleven stillet overfor.

Ogsaa andre Steder findes Naturmindesmærker, der skal beskyttes, og andre
store Byers Befolkning kræver ligeledes Tumleplads for Friluftsliv. Men Opgaven
er her paa eet og samme Areal at skulle frede Nationens stolte Naturmindes¬
mærke og udvikle Skovparken til sin rette Brug. Dette Problem, der før knap
laa for, bliver vanskeligere, efterhaanden som den døende Del af Skoven kræver
mere og mere Hensyn og den voksende Befolkning mere og mere Raaderum.
Opgaven er ingenlunde løst gennem Ansættelsen af en smilende Skovrider og
Oprettelsen af Dyrehaveudvalg Nr. 3, selv om man medgiver dette nogle
almindelige Direktiver for de forskellige Dele af Skoven. Enten vil Arbejdet gaa
istaa som de forrige Gange, eller ogsaa — og det er det farligste — vil det op¬
retholdes ved, at de muntre Skovfrokoster skaber den Stemning, i hvilken man
bedst finder det imødekommende Mellemstandpunkt, der, naar det gennemføres,
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uhjælpeligt vil forflygtige Naturmindesmærkets Ejendommelighed og forkludre
Skovparken.

Der er kun een rationel Løsning. Dyrehaven bør deles klart og bestemt.
Ikke ved Afspærringer, den store, festligt frie Skov med uhindret Adgang maa
altid bevares som en Helhed, men i dens forskellige Partier bør konsekvent gen¬
nemføres Behandlinger, der sigter til forskellige Formaal.

Dyrehavens Formaal er at tilfredsstille hele Befolkningens Naturfølelse, og at
denne er uensartet og stiller forskellige Krav, burde vi have lært af de sidste
seks Aars Dyrehavepolitik. Derfor er al Overvejelse af Dyrehavens Behandling
uden Overblik og uden fast Grundlag, saalænge en Klarlæggelse af dansk Naturfølel¬
ses Krav ikke er gaaet forud.

II.
Vi ser bort fra den oprindelige Naturfølelse, der slumrer i Landboens Sind,

vaagner hos Byboeren, og stiger til Lidenskab, naar Storbyen truer med helt at
afspærre ham fra den Natur, han dog til sidst selv er Led af. Dette er alment
uden Hensyn til Tider og Kultur. Kravet om rus in urbe i Oldtidens Storbyer
er det samme, som i vor Tid fører til de hensynsløse Ofre for blot det mindste
Grønt i New Yorks og Berlins Asfaltørkner. Denne Art af Naturfølelse kan vi
se bort fra, thi enhver Form for Dyrehaven vil tilfredsstille den, naar der blot er
Græs at ligge i og Træer, der grønnes til Pinse.

Blandt de højere Former for Naturfølelse vil man skelne tre Hovedtyper, skønt
de selvsagt aldrig forekommer ublandet i noget Menneskes Sind. Vi erkender
dem lettest netop i Forhold til det store Træ, vel nok den stærkest virkende Af¬
grænsning af Natur, vi stilles over for.

En af de ledende Forstmænd udtalte, at de fleste af os søger Skønheden i det
sunde, det kraftige, det veludviklede. „Kun de faa, der søger den i det defekte
og affældige, ser jeg bort fra." Dette er et klart og sundt Standpunkt, og detdeles af langt den overvejende Del af Befolkningen. Kun er det urigtigt at kalde
de andre for de faa. Dertil er de for mange. Den Form for Naturfølelse, som
betegnes gennem en saadan Ytring, er en videre Udvikling af den oprindelige
Naturfølelse, blot kultiveret. Den er ikke længere blot en Følelse for Natur, den
er kræsen, den føler kun for en særlig udvalgt Del af Naturen, og kalderden „Skønheden" i Naturen. Denne Naturfølelses Bærer finder ikke Træet smukt
blot gennem Øjets rent sensuelle Indsugen af det grønne eller blot ved, at Træet
opfattes som levende. Men han finder forhøjet Livsfølelse for sig selv i Be¬
tragtningen af den vidunderlige organiske Harmoni i et stort Træ, der erkendes
som et „selveksisterende Livscentrum", ligesom ham selv. Han føler sig umid¬delbart og lykkeligt i Slægt med det sunde Træ, frydes ved dets Trivsel og ned¬stemmes ved dets Affældighed og Død.

Der har været Tider, hvor denne — lad os kalde den „vitale" Naturfølelse —
var den eneste højere Form. Nu findes ogsaa en anden og væsensforskellig, den
„æstetiske". Gennem Bøger, Kunstværker og deres Reproduktion paavirkes devideste Kredse i Befolkningen og lærer at se anden Naturskønhed end den vi¬
tale. De Mennesker, der saaledes saa at sige har taget Slægten ved Haanden
og peget paa Naturens æstetiske Skønheder, er — hvad enten de just malede
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eller ej — dem, der i Vuggegave har faaet det mærkelige Malersyn, der er lige saa
uforklarligt, som det er gammelkendt: Quam multa vident pictores .... quæ
nos non videmus. Det nye Syn lader fremtræde en hel Række Fænomener, som
hidtil var uænsede. Ikke blot at Stammens Plastik, Strukturens Spænding og
Lysets Spil i Løvet opfattes paa anden Maade, men især gaar Træets „Fortælle¬
indhold" op for Tusinder — hvad dog ikke betyder, at de faar Forstaaelse af
Kunst, men kun, at de bliver delagtige i en særlig Naturfølelse. Det veldyrkede
Træ, der er vokset op i en Haves fede Muld, og som ved Kunst er værnet mod
Blæst, Kulde, Tørke, Sygdom og andre ublide Paavirkninger, frembyder trods den
sunde Udvikling, oftest ringe Interesse for den æstetisk betonede Naturfølelse,
fordi det er skudt i Vejret uden Oplevelse. Derimod vil et Træ i Tidsvilde Hegn,
mosgroet og vindbøjet, usselt og hærget af Kampen for sin kummerlige Tilvæ¬
relse, netop gennem sit Fortælleindhold betage de mange, der har lært ogsaa at
se Skønheden i „det defekte og det affældige".

Menneskeslægtens- højere Naturfølelse er i stadig Forskydning og Udvikling;
man tænke blot paa den Søndagsnatur, vor Guldalderdigtning var glad for. Det sidste
Stade i denne Udvikling, den nyeste Type Naturfølelse er den biologisk betonede.
De humane Fag, der tidligere dominerede, har efterhaanden maattet vige en stor
Del af Pladsen som Dannelsens Grundlag, og Interessen for Naturen fremmes
nuomstunder ved en prægtig, ny-naturalistisk Litteratur, der uden Omsvøb
ligefrem befatter sig med selve Naturens Liv og dets Processer uden deri at se
Symboler paa Menneskelivet, saaledes som tidligere Litteratur oftest saa. Det
lille Indblik i Naturens Love, der ad disse Veje skaffes vide Kredse, er vel ikke
stort, men nok til at præge deres Naturfølelse. Ved Betragtningen af Træet for¬
nemmer de den uhyre Virksomhed, der skjules bag Barken, og betages paa den
Vis af Naturens Storhed. Folk af denne Følelsestype ser objektivt paa Naturens
Liv, de vilde sjældent gribe ind for at frelse en Eg fra unge Bøges Favntag, thi
selve Foregangen i Naturen er det, hvori de finder „Skønheden". Snylteren og
Værtsplanten har samme Ret for denne Naturfølelse, hvis den forekom ublandet.

I mangfoldige Tilfælde vil de tre Fraktioner af Naturvenner kalde det samme
Træ „skønt", idet hver vil føle sit og mene sit med dette flertydige Ord, der
strængt taget blot betegner en vis behagelig Overensstemmelse mellem Subjekt
og Objekt. Men stil dem som i Dyrehaven over for det døde eller det affældige
Træ, saa reagerer de straks forskelligt. Det døde Træ er den sikre Prøve paa
Naturfølelsens Art. Hvor den ene ser Uorden-og trøsket Træ, ser den anden ofte
stor æstetisk Værd. Ganskevist ikke altid. Mest hos den døde, mosgroede Kæmpe.
Det enkelte lille, gasforgiftede Boulevardtræ vil være æstetisk værdiløst, medens
mange maaske vilde finde en rystende Skønhed i Vestfrontens døde Skove, der
endnu sorte rager op af den friske grønne Underskov. Den biologisk orienterede
Naturfølelse endelig ser Skoven som en Helhed, vil slet ikke anerkende Døden
som andet end en Del af et Kredsløb. Den ved, at naar Træet er gaaet ud,
lever der faa Aar efter en ny, myldrende og farverig Verden videre paa dets Ruiner.

III.

Efter disse tre Naturmentaliteter, hvis Linier her skematisk og groft er
søgt optrukne, har i Virkeligheden Drøftelser og Afstemninger i vor Skovpolitik
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fundet Sted — idet dog den æstetiske og den biologiske Opfattelse foreløbig harslaaet Følge — og i deres Uforenelighed ligger det virkelige Dyrehaveproblem.
Det øvrige er rene Skovløbersager, der giver sig af sig selv.

Et Par Eksempler vil oplyse Uoverensstemmelsernes Art.
Der staar tre Ege nær Taarbæk. De trykker hverandre. Her vilde Flertallet

fjerne de to svagere og sikkert derved ogsaa opnaa forøgede Udviklingsmuligheder
og Livsbetingelser for den tredie. Men Samspillet mellem de tre i deres indbyrdes
Kamp forekommer mange af større æstetisk og biologisk Værdi end det, der
vindes for den ene Eg. Andre Steder i den gamle Skov vilde maaske alle bi¬
falde en Fældning her og der, naar omstaaende Træer vandt derved i Levealder.
Men hvis en Værdi gaar tabt derved, er Spørgsmaalet tvivlsomt; thi hvor mangeAar vindes for Træer i den høje Alder, her er Tale om? Ti Aar eller hundrede
Aar? Lærde med europæisk Ry er ganske uenige herom. En endnu skarpere
Modsætning mellem de to Synspunkter ligger i Vurderingen af de udgaaede
Træer og tørre Grene. Den ene Part vil beholde saa meget som muligt, den
anden vil rydde op, vil „pynte" den gamle Skov. Udtrykket er virkelig blevet
brugt i ramme Alvor. — Pynte Dyrehaven! Ak! To gild refined gold, to paint
the lily, to throw a perfume on the violet! — Hvad der er sagt, faar være; men under
„Oprydningen" i Vinter faldt blandt andet en mægtig Bøgeruin, hvis udtryksfulde
Silhuet kunde have glædet mange Slægtled endnu, rigtig en malerisk Træruin fra
et gammelt Kobberstik. Enhver kan se Roden med sine fem, seks Alen i Tvær-
maal paa Sletten lige øst for Vejen til Eremitagen, et Hundrede Skridt syd for
den slesvigske Sten. Dette Fald var til Sorg og Krænkelse for den ene Part;
men Udvalgets Flertal, deriblandt Naturfredningsraadets Repræsentanter, fandt
intet at anke over. (Hvad iøvrigt ikke skal bebrejdes dem, thi i det danske
Naturfrednings-System er, modsat i andre Landes, kun naturvidenskabelige og
juridiske Organer og Interesser repræsenteret, medens æstetiske er udelukkede
eller kun tilfældig kan gøre sig gældende. Og det er derfor kun konsekvent,
naar Akademiet ikke var repræsenteret i Lystskovkommissionen.)

Man kan søge sig Skønheden i det sunde eller det udtryksfulde, den ene
Synsmaade kan være saa god som den anden, og begge vil have deres store
Publikum, men Eksemplerne burde dog vise, at det er haabløst at tro, at man
kan faa Opfattelserne af Begrebet „Naturskønhed" til at falde sammen.

Ogsaa i Spørgsmaalet om Nyplantning træder Forskellen i det vitale og det
æstetiske Grundsyn i Vejen for Enighed. Forstvæsnet har overvejet Dyrehavens
Fornyelse, dels ved Inddragen af Sletternes Arealer i Indelukker, og dels ved
Plantning i selve Bevoksningerne af unge Træer, saa lange, at deres Top var
over Vildtbid, og med beskyttet Stamme (Hejsterplantning). Ved disse Midler
vilde man naa at skaffe ny Skov paa den gamle Dyrehaves Areal, hvilket imid¬
lertid ikke er det samme som at bevare det, vi forstaar ved Dyrehaven. Dennes
æstetiske Skønhed bestaar netop i det klart overskuelige Samspil mellem Sletter
og Træer. Uden Underskov og Ungskov vokser de mægtige, faatallige Stammer
ud af Skovens Bund, og Træernes Skygger tegner sig skarpt paa de glat afgræs¬
sede Flader. Dyrenes Afgnavning forenkler Landskabet hen mod det heroiske, og
det, der ellers kun er en kunstnerisk Vision, Landskabets plastiske Kraft ogskønne Enfold, er her, lige uden for Byens Port, den herlige Virkelighed. Denne
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Dyrehavens Karakter vilde straks gaa tabt ved Nyplantningen, der til Gengæld,
endda først om mange Aar, vilde give os en almindelig Bøgeskov, af hvilke Sjælland
har tusind og atter tusind af Hektarer. De Mennesker, for hvem det — i Mod¬
sætning til andre — er en uudholdelig Tanke, at Dyrehavens vidunderlige Klar¬
hed allerede nu skal forflygtiges og udviskes ved Nyplantning, ser en Redning i
den kloge Løsning, som Professor Raunkiær har fremsat i et Responsum til
Landbrugsministeriet. Dette Forslag, der af Magister Bøving-Petersen er refereret
i Tilskueren, gaar ud paa at lade Jægersborg Hegn tjene som Dyrehave, naar
vor Tids Dyrehave engang om mange, mange Aar er helt sunken sammen og
maa fornyes. Dette Forslag om en saadan sæculær Vekseldrift mellem de to
Skove er en Forudsætning for nærværende Forslag, der maa falde bort med hint.
Alle Foranstaltninger og Vedtagelser angaaende de to Skove har iøvrigt Ka¬
rakteren af Foregreb, saa længe Myndighederne ikke har taget klar Stilling til
Alterneringsforslaget.

IV.

Med blot noget Kendskab til Dybden af Uoverensstemmelserne er det dog vel
berettiget at tvivle om, at den Enighed, som man med saa megen Besvær er
naaet frem til ved Lystskovkommissionens grønne Bord, nu ogsaa vil holde, naar
den skal staa sin Prøve ude i den grønne Skov. Kommissionen har vedtaget ved
Knopskydning at fortsætte sig i en ny Kommission, der menes at skulle paase, at der ikke
i Dyrehaven finder nogen Hugst Sted, som kan skade Naturskønheden, medmindre
den er strængt nødvendig for Skovens Bevarelse! — De Herrer, der ikke kan
tiltræde dette Forslag, bedes række en Haand i Vejret! — Naar Kommissionen
fra Udtalelser af den mest officielle Art ved, at Naturskønhed, især i Dyrehaven
kan opfattes paa ganske modsat Maade, og Skovens Bevarelse ligeledes — saa
er Befolkningen vel i sin gode Ret til at spørge, om det er Tankeløshed eller det
modsatte, der faar Kommisionens mange Kokke til at servere Landbrugsministeren
og Publikum en saadan Gang Biksemad.

Hvis Landbrugsministeriet i sit stille Sind venter, at Befolkningens Opfattelse
nok engang vil afklares og efterhaanden samle sig blot nogenlunde til et fælles
Synspunkt, saa faar det Lov at vente længe. En smidig Formand kan vel nok
af og til skaffe Enstemmighed om en tilstrækkelig uklar Indstilling, og der kan
komme Træthedsperioder, men Enighed? Aldrig.

Hvis man alligevel ikke gaar ind paa nærværende Delingsforslag, eller et lig¬
nende, hvad saa? Vil man ganske rolig lade Flertallet voldføre Mindretallet?
Det er sjælden gaaet godt i Følelsessager, og som saadan maa man regne Dyre¬
haveproblemet. Eller vil man omvendt haabe, at Mindretallenes Førere som en
Art Missionærer skulde kunne omvende den store Befolkning til den rette Natur¬
tro ? Det vil næppe føre til noget. Og desuden, hvorfor ikke lade hver beholde
sin Naturfølelse i Fred ? Det stille, stærke Sprog, der taler ud fra Billeder som
P. C. Skovgaards og andre, vinder nok dem, der skal vindes. Hvilken Mangel
paa Visdom at tro paa Enigheden om det døde Træ og paa den „rigtige" An¬
skuelse derom. Ideernes Brydning er saa gammel som vor Kultur. Endog i den
klassiske Oldtid besang Lucan det store Træ, der efter sin Død dog kaster ven¬
lig Skygge. Medens Kunsten gennem Aarhundreder har dyrket det døende Træs
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Jægersborg Dyrehave. Oversigtskort.

Skønhed, har samtidig andre ment bedre at tjene Skønheden ved at fjerne af¬
fældige Træer. Til Tider har man endog plantet døde Træer, men ogsaa prompte
drevet Spot dermed. Er den smuk? Er den grim? Hvem har Ret, Landmanden
eller Maleren ? spurgte Diderot om den knudrede, frønnede og toptørrede Eg.Dette samme Spørgsmaal er Landbrugsministeriet stillet over for nu, og burde
lige saa lidt som Diderot vente det besvaret; thi begge Anskuelser har Ret, oj*
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det er lige vigtigt for Befolkningens personlige Kultur, at alle Aandstyper finder
Udløsning for hver sin Naturfølelse, af hvad Art den saa er.

De tankeløse er tilbøjelige til at tro, at det er Grader af samme Art Natur¬
følelse, der gør sig gældende, og at den æstetiske er den fineste og den vitale
Naturfølelse den folkelige. Derfor er der ikke lidt Snobberi med i Spillet. Men
det er ganske forkert. Den vitale Naturfølelse er stærkt repræsenteret inden for
vor Forstetat, der netop rummer megen fin, gammel Kultur, hvis Revers ganske
vist er et udbredt konservativt Snæversyn. Den danske Forstmand, der i Træerne
kun ser Rummeter Brænde, hører hjemme hos Avisindsendere, og intet praktisk
Fag her i Landet har tilnærmelsesvis en saa elegant skreven og smuk Litteratur
som netop Skovbruget. Forstmændenes Kærlighed til vore Skove er baade ved
den personlige Tilbøjelighed, der valgte dette Kald, og gennem selve Gerningen
i Regelen vitalt betonet, men er ingenlunde ringere end den, der næres i selve
Naturfrelserhæren. At det hele Spørgsmaal er ganske uafhængigt af social
Finhed, ses bl. a. af, åt medens Forstvæsnet fra gammel Tid er blevet rekruteret
fra Landets Overklasse, saa fødes netop det originale Malersyn ofte i ringe Kaar.

V.

Den Deling, der er eneste Vej ud af Uføret, bør foretages saaledes, at „Natur¬
mindesmærket" kommer til at omfatte den ældste og centrale Del af Skoven, der
ligger mellem Christiansholmsvej og „Københavns Allé", samt enkelte andre Par¬
tier, der slutter sig hertil, især mod Nord-Øst. lait maaske en Ottendedel af
Dyrehaven med Jægersborg Hegn. Disse Strækninger bør overlades til sig
selv, og ethvert Indgreb bør være en velbegrundet Undtagelsesforanstaltning.
Fjernelse af Vindfælder bør ikke være en given Sag og skal afgøres, foruden
under Hensyn til en vis Farbarhed i Skoven, tillige og navnlig under æstetiske
Hensyn. Vi vil paa den Maade bevare den typiske Dyrehave længst muligt, og
det kommende Slægtled vil faa at skue et gigantisk Na-turdrama, som aldrig ei¬
set paa vore Breddegrader, hvor ellers ingen Skov faar Lov at leve sit Liv til
Ende. Forspillet er begyndt. Saa godt som alle Træer i den gamle Skov er
affældige, og over hundrede Stammer falder allerede nu hver Vinter. Om hundrede
Aar vil Smaasletterne have bredt sig ind i de gamle Bevoksninger og vil lang¬
somt omringe de forfaldne Skovholme, for til Slut at danne en stor bølgende
Campagna oversaaet med mossede Ruiner, og' behersket af de standhaftige Ege.
Denne storslaaede Dødskamp vil gøre Dyrehaven berømt i vor Del af Verden,
men vil ikke forme den som en ideal Skovpark for Befolkningens Friluftsliv; thi Fler¬
tallet har sikkert paa sin Vis Ret, naar det i Betænkningen af 1919 skriver, at
affældige Bøge kun maa være til Stede i ringe Antal for ikke at gøre et „trist
Indtryk". Synet af den døende Skov vil sikkert ikke tilfredsstille den almindelige Vi¬
talisme, og hvis det drejede sig om andet end en Brøkdel af hele Skoven, turde
det næppe foreslaas at lade den for Byen bedst beliggende Skov henligge som
Naturmindesmærke i saa mange Aar. Men lige saa heldig, som man er med at
have Jægersborg Hegn til Skifte, naar det engang kræves, lige saa lykkeligt for¬
mer selve Dyrehaven sig for en Deling, som den her foreslaaede.

Centralskoven vil blive mere og mere aaben og til sidst nærmest blive Slette,
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men denne Slette kan heldigvis blive kranset af kraftig Skov, der lig et vær¬
nende Bælte bør ligge uden om Naturmindesmærket for at hjælpe at bevare
Skovklimaet, og ikke mindst for at udelukke Synet af den Bebyggelse, der alle¬
rede nu ses mere end heldigt er fra mange Steder i Dyrehaven. Dette Skov-
bælte vil væsentligt komme til at bestaa af Klampenborg Plantage, Chr. d. IX.'s
Hegn, Stampeskoven, Markerne Vest for Eremitagesletten, Fortunindelukket og
Skovstykket langs Ermelunden, idet Kredsen visse Steder sluttes med Nyplant¬
ning. Disse Strækninger skal konsekvent og med al den tekniske Evne, Forst¬
væsnet raader over, udvikles til en virkelig Skovpark, fuldt modstandsdygtig over
for det mægtige Slid, som en stor Bys Friluftliv medfører. Ved rationelle Vej¬
føringer og andre Foranstaltninger skal den store Tilstrømning lokkes væk fra
Central-Skoven og ind i Skovparken. Mens den første lider ved unødig Over-
gramsning, og Menneskene helst bør tænkes væk, vil netop Skovparken med sin
ganske modsatte Natur oplives af de glade Skarer. Parken skal holdes som lys,
men lukket Skov med smaa Sletter med frie Træer og Trægrupper og med de
nødvendige Remisser for en noget formindsket Vildtstand. Med andre Ord skal
de to Zoner uden Vaklen, Sjakren og Afstemninger ledes saaledes, at henholds¬
vis den æstetiske og den vitale Naturfølelse tilfredsstilles fuldt ud i hver sin Del.
Den tredie Type, den biologiske, kan aldrig naa sit Ideal. Dertil er Dyrehaven,
med sin livlige Frekvens og med sin kunstigt opretholdte store Vildtstand for
meget et Kulturareal. Og dog, i de hule Træers Tude, Revner og Huller gror
og bor et myldrede, og med Bevoksningernes Affældighed tiltagende Naturliv, som
gør Dyrehaven til et Iagttagelsesfeldt som ingen anden Skov. løvrigt er der
med nærværende Forslag ikke tænkt særlig paa Studerende, saalidt som paa Ma¬
lerne, men kun paa den almindelige Befolkning.

Af gode Grunde skal her alle Detailler udelades. Kun et Par Ord om Dyre¬
havsbakken. Den ligger paa noget af det ædleste Skovterræn, og fra den ud¬
bredes et uhyggeligt voksende Slid paa den stadig mere ømtaalelige Skovdel.
Men Bakken ligger der med fuld historisk og menneskelig Ret, og bør ikke
flyttes. Blandt de mange udmærkede Foranstaltninger, som den sidste halve Snes
Aar har bragt til Udførelse i Dyrehaven — og som nu alle synes glemte — var
ogsaa den Koncentration af Bakken, der fandt Sted ved at flytte „Rækken". Det
næste Skridt bør være at aflaste Bakken, der ikke bør vokse med Befolkningens
Størrelse. Den gamle dejlige Bakke med de folkelige Telte, med Kraftprøver,
Mester Jakel, Kæmpedamen og alt det klassiske Markedsgøgl bør blive, men man
maa henvise de nye amerikanske Former for Forlystelse til en ny Bakke, even¬
tuelt paa Klampenborg Badeanstalts Terræn, der er smukt og velegnet og yder
Plads nok, thi Arealet er mange Gange større end den nuværende Bakke. Den
rettidige Aflastning af Tivoli og Bakken er et forsømt Byplanspørgsmaal. Man
bør i Tide nuancere Forlystelseslivet og befri den gamle traditionelle Bakke for
store Kapitalforetagender som den ny Rutchebane. Den er ude af Stilen. Den
mangler for paafaldende Guldaldertilknytningen. Alle Parter vilde staa sig der¬
ved, ogsaa Bakken; thi det er det natlige Venus- og Baccustog til Station og
Sporvogn, der nu maa udfolde sig over en lille Kilometer, der hvert Aar faar
Villa-Borgerskabet til at nyse og vende Blikket truende mod Dyrehavsbakken.
Klampenborg-Terrænet er i den Henseende det bedste, der kan faas, thi for
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Skoven har Arealet ingen Betydning, og Overklassehotellet bliver vel næppe til
noget nu, og endelig kan en ny Bakke betale for sig.

VI.
For at vende tilbage til Forslaget om Skovens Deling, saa er dette mindre et

originalt Forslag, end det er et Forsøg paa en Klarlæggelse af den naturlige Tanke
om en Deling af Skoven, som viste sig allerede i 1919, da Mindretallet gik med
til alt undtagen den foreslaaede Behandling af Centralskoven. Tanken om en

Deling fortsattes mere eller mindre bevidst gennem Begrænsningen af Opgaven
for Udvalget af 1922, og Tanken har tydeligt ligget i Lystskovkommissionens
Underbevidsthed og vil sikkert stadig vokse paa samme Maade som Alternerings¬
tanken, nemlig i Kraft af sin indre Selvfølgelighed, indtil Ministeriet en Dag maa
tage den op og føre den igennem. Og den Art æstetisk betonet Skovdrift er

gennemførlig. Epping Forrest ved London drives siden 1879 omtrent helt under
æstetiske Hensyn. Man lader f. Eks. visse Steder gamle Vindfælder ligge for at
have Synet af den unge Opvækst, der gror op gennem den faldne Krones Grene,
beskyttet paa samme Maade, som det vilde ske i den fri Natur. I den store
Soignes Skov ved Bryssel stod Kampen længe om les morts-bois pittoresques —
Skovens Ukrudt —, nu maa dette ikke røres uden Forhandling med „Soignes-
skovens Venner", en autoriseret Sammenslutning paa over 5000 Medlemmer. Det
mest lærerige Eksempel finder vi i Fontainebleau-Skoven, Frankrigs store, minde¬
rige Nationalskov. Allerede i Ludvig den XIV.'s Tid skaanede man de store
Træer nær Slottet, og fra midt i 1700-Tallet standsedes den økonomiske Drift i
store Dele af Skoven, saaledes som det skete med Dyrehaven hundrede Aar senere.

Noget inden Midten af Aarhundredet stredes Malerne, der holdt til i Skovens Ud¬
kant, i Barbizon, med Forstvæsnet om dets rækkevise Plantninger af unge Fyr,
der lignede légumes og følgelig ødelagde den romantiske Skov. En enkelt Gang
ryddede de temperamentfulde Kunstnere ? bevæbnede med Økser, en særlig fin
Kultur af unge Fyr, og en Tid lang turde ingen komme hjem til Middag i Pére
Ganne's Kro uden at medbringe nogle Dusin Toppe af Forstvæsnets Kulturer.
Men det trak sig snart i Lave. Allerede i 1850 udsondredes en Del af Skoven
som parties artistiques — det lyder lige saa pudsigt i moderne franske Øren som
i vore —, hvor intet menneskeligt Indgreb maa finde Sted. Disse Arealer er nu

mægtige, og af disse rent æstetiske Aarsager giver den franske Stat aarlig Af¬
kald paa en kvart Million Francs Indtægt. De døde Træer lades i Reglen paa
Roden, og de smukt faldne Vindfælder kan blfve liggende. I 1914 fremsattes for
første Gang Kravet om særlige biologiske Reserver, adskilte fra parties artistiques;
ganske i Overensstemmelse med vor Tretypetheori ovenfor. Nu er al Gnidning
forbi. De lokale Forst- og Naturfredningsfolk kappes om at iflette deres Tale de
mest elegante gensidige Komplimenter for „Modpartens" Forstaaelse af de stri¬
dende Krav. Dette civiliserede Standpunkt, som vi i Øjeblikket er beklagelig
langt fra, kan vi ogsaa naa, naar vi foretager en lignende rationel Deling som
Franskmændene, saaledes som det ovenfor er foreslaaet for Dyrehavens Ved¬
kommende.

VII.

Dyrehaveudvalget af 1918 var paa fem Medlemmer, Udvalget af 1922 paa syv
og det af Kommissionen foreslaaede siges at blive paa elleve Medlemmer! Tror
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nogen for Alvor, at denne foruroligende, aritmetiske Progression i Raadgivernes
Antal vil føre til andet end fortsat Vrøvl? Hvorfor ikke stoppe det Hele ved først
at tage klar Stilling til Alterneringsforslaget og derpaa til Delingsforslaget, thi
naar disse var undersøgt og vedtagne, kom Resten af sig selv. Saa vidste man
nemlig bestemt, hvem der var Sagkyndig i hver sin Del af Skoven, og at en
Styrke paa elleve Mand var unødig.

Ved Tingenes naturlige Udvikling er et københavnsk Byplanspørgsmaal og en
vigtig Afgørelse om aandelig Kultur lagt i Landbrugsministeriets uvante Hænder.
Dyrehavesagen er nemlig kun i anden Række et forstligt Spørgsmaal, men derimod i
dybeste Betydning en Sag, der angaar Befolkningens personlige Kultur. Ingen
Plet af Landet har haft saa stor Betydning for saa mange Mennesker som Dyre¬
havens mægtige Storskov. Ikke blot for Udviklingen af Naturfølelsen, men ved
det stærke Landskabs hele mærkelige Virkning paa Sindet. Uden Skummelhed
lukker Skoven sig om den, der søger Ensomhed, og den aabne Underskov ind¬
gyder en næsten arkadisk Tryghed. Hvor megen Livslede er ikke svundet under
dens høje Krontag, og hvilken Kirke har den ikke været for oprevne Sind! Dyre¬
havens gamle Skov burde være Danmark et helligt Sted og dens Fremtid en
national Opgave.

Hvad enten man nu holder af Dyrehaven paa den ene eller paa den anden
Maade, er det pinligt at se dens Skæbne Aar for Aar blive malet i den sæd¬
vanlige Kværn, hvis tre Stene hedder: faglig Forstokkethed, folkevalgt Selvklog¬
skab og emsig Ærgerrighed.

G. N. BRANDT.

Vindfælde, Tegning af Rubens. Louvre.
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NOGLE HAVER FRA 192 4.
„Havekunst" har ønsket at kunne bringe samlet en Række Haveanlæg pro¬

jekterede (eller fuldførte) i 1924 i den Hensigt, at give Læserne et Tidsbillede.
For at give det sandfærdigst mulige Billede maa imidlertid saavel mange forskel¬
lige personlige Opfattelser som mange forskelligartede Opgaver være repræsen¬
terede. Der har derfor været rettet Henvendelse til en Række Fagmænd saavel
i Sverige som i Danmark om at yde denne Tanke Støtte ved at overlade Tids¬
skriftet Materiale til Belysning af Aarets Arbejde; ved overordentlig Velvillie fra
alle Sider er det lykkedes at samle efterfølgende Bidrag. (Rækkefølgen er alfa¬
betisk efter Projektforfatternes Navne.) Haver fra Norge og Finland vil senere
blive afhandlede.

Ingen af de indsendte Tegninger er udført med Henblik paa Publicering, alter
Materiale udlaant fra de forskellige Tegnestuer, det er Udsnit af Dagliglivets Opgaver
og Arbejde og har netoj) derved sin Værdi. „Havekunst" takker alle for Tilslut¬
ningen og lader saa Tegningerne selv fortælle Læserne om Stillingen i det Aar,
der nu er ved at svinde.

HAVEN VED RØGLE.
At kalde den en Park vilde være urigtigt, trods det ret store Areal. En Have er det i dette

Ords bedste Betydning; ikke saaledes at forstaa, at min ringe Indsats skal lægges til Grund
for denne Vurdering, tværtimod. Nej, det jeg mener med ovennævnte, er, at sjældent har jeg
været ude for en Opgave med bestaaende Forhold af større Ynde og Skønhed.

Røgle, der tilhører Godsejer Gabriel Ohlson, er en af Skaanes mange store Herresæder,
beliggende nord for Helsingborg ved Banen Malmø—Gøteborg. Bygningerne, Corps de Logi,
og de hertil knyttede Økonomibygninger, er nærmest Empirehuse; dog med det særegne Præg,
som kendetegner svenske Herregaardshuse fra Begyndelsen af 1800-Tallet.

Haven var i sit Anlæg uden Særpræg. Men engang har den vel været fuldkommen regel¬
mæssig, dog sløje Tider og tankeløse Mennesker har formaaet at slette dette saa fuldkomment
ud, at der ikke fandtes en Stump Hæk eller nogetsomhelst, der kunde fortælle herom.

En eller anden økonomisk Besidder har derimod haft den herlige Indskydelse at plante
største Delen af Arealet til med Frugttræer, og nu staar de der, gamle og ærværdige, uregel¬
mæssigt spredt rundt om i Arealet og opfører en Dans saa stille og skøn. — Karakteristisk
for gamle skæve Frugttræer i en Græsflade. — Men skønnest er dog vel nok Blomstringstiden
— en Sky af Blegrødt mod en dybblaa Vaarhimmel.

Foruden de gamle Frugttræer var Haven og hele Arealet rundt om, imellem alle Gaardens
Bygninger, befolket af en Vegetation, bestaaende af gamle pragtfulde Ege, Kastanier, Linde
o. s. v. i rig Mangfoldighed, der gav det hele et ædelt, fornemt Præg. — Men Haven var inddelt
i de kendte Nyre-, Lunge- og Hjerteforme, og Indkørselsforholdene tarvelige og udflydende.

Jeg har stræbt at bevare Havens gammeldags Karakter og med Flid afholdt mig fra ethvert
moderne Tilsnit.

Udgangen fra Hovedbygningen til Haven findes i Sydgavlen, og her er en stor Loggia med
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nogle faa Trin ned til Haven, først til et lille enkelt Parti med Blomsterrabatter og derefter
videre ad en lige Gang med brede, ca. 1 Mtr. høje Bøgehække. Denne kraftige Midterlinie
gaar igennem hele Sydhaven og er det faste Punkt, hvorpaa denne Del af Havens Leddeling
er bygget.

Ordningen af Indkørsel og Gaardrum var en væsentlig Del af Opgaven. Denne er søgt
løst paa Grundlag af den Optakt, som angives af den herlige gamle Lindeallé, der udefra fører
lige paa Hovedbygningen.

Noget yderligere om Forholdene behøves næppe at fremsættes; dog skal jeg blot bemærke,
at hele Arealet er saa godt som uden Højdeforskel.

Arbejdet er udført med stor Dygtighed af den stedlige Gartner. Og Ejeren, Hr. Godsejer
Ohlson, som er en meget skønhedselskende Mand, har fulgt Arbejdet i de mindste Enkeltheder
med stor Forstaaelse og Kærlighed til Sagen.

Kagerup. J. P. ANDERSEN.
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Vidstående plan och perspektiv av skotersketrådgarden vid akademiska sjukhuset i Upp¬
sala ar en detalj i den park- och tradgårdsanlaggning, som utfores dår, i samband med den
stora om- och tillbyggnad sjukhuset f. n. undergår.

Den lilla trådgården ligger utanfor systrarnas matsal och samlingsrum och ar amnad att
bli en tillflyktsort for dem under lediga stunder. Den inhågnade platsen i oster år avsedd for
det gemensamma eftermiddagskaffet, och de små sittplatserna vid håcken for mindre, intima
saliskap. Från den stora samlingsplatsen ser man over blomster- och rosenrabatter upp mot
slottsåsen, vars vegetation kommer att omsluta den lilla anlåggningen i våster och sydvast. Vid
husvaggen mitt for springvattnet bli sittplatser, darifrån man over en nedskarning i hacken mitt
for en badd gammaldags rosor ser ret fram over en stor grasmatta med granskog och skogsåsar
som bakgrund.

Lidingo-Villastad (Sverige). RUTH BRANDBERG.
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Etatsraad C. G. Filtenborgs Stiftelse er beliggende ved Ringgaden i Aarhus, og Pladsen
danner Afslutning paa en Karré mod Vest af mellemhøj Bebygelse, der iøvrigtpaa de to Sider
(mod Syd og Øst) omgives af Villabebyggelse. — Ved Planlægning af Haveanlæget er til¬
sigtet at danne et Overgangsled mellem den tætte mellemhøje Bebyggelseskarré og de om¬
givende mere frit beliggende Villaer. — Haveanlæget skulde endvidere understrege Stiftel¬
sens mere officielle Karakter i Modsætning til Villahavernes private Liv, og dog skulde Have¬
anlæget ogsaa give Hygge og Lunhed for Stiftelsens Beboere, gamle Købmænd eller Købmænds-
enker, der her vil kunne faa en mindre Lejlighed gratis eller mod en ringe Betaling.

Opgaven er løst ved, som Planerne viser, at Beplantningsordningen giver Midterpartiet det
officielle Præg, medens mellemhøje Hække med Siddepladser, Blomsterpartier og smaa Plæner
til begge Sider for Midterpartiet mere tager Sigte paa Havehyggen og Afsondretheden fra Vejens
Færdsel. —

Aarhus 1924. EMIL BØTTIGER.
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Bilder och plan visa en av mig sommaren 1924 anlagd tradgård på Lidingon (Stockholms
omgivning). Den del av tomten, som skulle ordnas, ligger melian tvene bergplatåer i sluttning
ned mot sjon och ar bevuxen med en del praktfulla gamla bjorkar samt några vackra ronnar
och tallar. Mot oster overgår bergplatån i ett skogsbalte, på vastra sidan stupa bergknallarna
rakt ned mot sjon, och har vaxa vresiga tallar samt sedumarter, ljung och barris i skrevorna.

Det var har ingalunda frågan om att villa gora en dyrbar arkitektonisk anlaggning, utan
endast att med små medel skapa några val motiverade anordningar, som passade ihop med
byggnadens enkla traarkitektur och den omgivande vilda skogsterrangen.

Den overste terrassen i direkt anslutning till byggnaden ar utlagd med kalkstenshallar, nar¬
mast huset ar plats lamnad for klangvaxter och på framsidan begransas terrassen av liguster-
håck melian stenplintar. De båda nedre terrassernå, sinsemellan forbundna genom trappor åro
utlagda i grasmatta.

Stockholm. ESTER CLAESSON.
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Planen til Haveanlæget ved Grosserer S. V. Hansens Hus i Villakvarteret bag Jesuskirken
er udarbejdet i 1923, men er først kommen til Udførelse i Aar.

Den fornemme Bygnings tilsyneladende mærkværdige Beliggenhed i den sydlige Del af Grun¬
den er ingenlunde tilfældig, men derimod Resultatet af indgaaende Drøftelser af Spørgsmaalet
mellem Arkitekt Emanuel Monberg og undertegnede. Ikke blot Hensynet til den nærliggende
Kirke har gjort sig gældende, men ogsaa Tilstedeværelsen af 2 gamle midt paa Terrænet staa-
ende Elmetræer, der nu har opnaaet en symetrisk Stilling ved Nordfaqaden, har været medvir¬
kende ved Husets Placering. Da dette ydermere er beregnet til Vinterbolig, vil en stor Syd¬
have være af ringe Betydning.

Med Hensyn til Havens Udformning har jeg efter bedste Evne bestræbt mig for at gøre
den saa enkelt eg renlinet som muligt og dog tilpas fornem, saaledes at den blev Huset vær¬
dig. Jeg haaber at dette i nogen Grad er lykkedes mig, takket være den Forstaaelse og Offer¬
villighed, Haveejeren stedse har udvist.

Hellerup. BIRGER ERRBOE.
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Ovenstaaende lille Planskitse er præget af et Eksperiment. Vest for Bygningen har jeg for
første Gang forsøgt at forme en Del af en lille Have paa den moderne amerikanske, natura¬
listiske Maade: en Græsflade, uregelmæssigt indrammet af fritvoksende Buske og Smaatræer.
— 1 dette Tilfælde vilde Roser, Bukketorn, Hvidtjørn o. a. med Birk og enkelte Frugttræer som
Overstandere. Forsøgets Forsvarlighed formenes betinget af de foreliggende særlige Omstæn¬
digheder. Terrænet falder ca. 80 cm. N-S. Et regelmæssigt Haverum vilde derfor paa dette
Sted nødvendiggøre et Planeringsarbejde, hvilket vilde være urimeligt at foreslaa her, da Eje¬
ren Hr. Politifuldmægtig Detlefsen og Hustru, der begge er meget Haveinteresserede, har ønsket
at udføre Anlægsarbejdet selv. Havens Sydrum har — paa Grund af Arealets Skævhed mod
Øst — kunnet opnaa stor Bredde der paa heldig Maade understøtter og fortsætter Arkitektens
Bestræbelser for at opnaa Bredde i Husets lave, rolige Sydfacade.

København. GEORG GEORGSEN.
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Skolen, Vibevej, se modstaaende Side.

RtersCorq pr Kul! ■ ( xl . Skan«.

Anlæg ved Pedersborg pr. Kulladal, Skaane.
Terrænet falder jævnt fra Vest til Øst. I Anlæget øst for Hovedbygningen findes en Del

gamle Træer; syd for Gaarden findes kun yngre Plantninger. Selve Hovedbygningen er en
gammel, lav 1 Etages Bygning med Tegltag og overvokset med Vedbend. For at fremhæve
denne er Plænen mellem denne og Vejen forsænket. Midt i Avlsgaarden ligger en pyntelig lille
Mejeribygning, hvorom er anlagt et lille Anlæg i Græs med Roser og Coniferæ, oprindelig om¬
givet af stemmede, klippede Lind, der dog gik tabt ved en Brand for faa Aar tilbage og nu er
erstattet af Pyramidepopler, der bedre skjuler de sorte Staldtage. Bassinet er udgravet for at
vinde Jord til at hæve Busketterne med. I Vandkanten er sat en Kant af flade Sten hele Bas¬
sinet rundt, og saa bred, at man kan færdes paa den som paa en Sti.

København. AAGE HANSEN.
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I dette Efteraar fuldfører Københavns Kommune en ny stor Kommuneskole beliggende paa
et ca. 14000 m'2 stort mod Syd skraanende Areal ved Vibevej tæt ved Borups Allé. Skole¬
bygningen, der i det væsentlige kun bestaar af en 115 m lang Længe, er placeret saaledes,
at alle Klasseværelserne vender mod Syd og maa siges at afgive saa sunde Opholdsrum
som vel tænkeligt. Terrænet nærmest Bygningen er udlagt til Legepladser, til Haver for In¬
spektør, Inspektrice og Skolebetjent, til en — iøvrigt mindre gunstigt beliggende —
skolebotanisk Have, samt til en Skolekøkkenhave. Alt dette findes imidlertid ogsaa ved adskillige
andre af de nyere Kommuneskoler, men det, der i særlig Grad præger denne Skole, er den 7300 mL'
store græsklædte Sportsplads, der ligger i umiddelbar Forbindelse med Legepladserne og er
beregnet til Brug ved Gymnastikundervisningen og ved Udøvelse af Sport og Lege.

København. V. FABRICIUS HANSEN.
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Tomt No. 26, Kvarteret Sjumilastovlarne, Smedslatten, Stockholm. Tomten omfattar ca. 1250 m-
På granntomterna voro tradgårdarne redan ordnade av respektive ågare på så vitt skiida

satt, att ett harmoniskt samordnande med desamma beklagligt nog var omojliggjort. Uppgiften
att isolera tomten både mot allmånna vågen i norr och mot grannarne var sjalvgiven. Likaså
måste terrasseringar och trappanlaggningar stallas i intimt beroende av dagberg och befintliga
trad. Hansyn måste aven tagas till garagets lage i kallarvåningens sydostra horn.

Genom att forlagga vil- och sittplatser på fyra olika håll inom en begransad arkitektonisk
tradgård och låta hela det ovriga tomtutrymmet utgoras av en enda sammanhangande naturlig
grasmatta med frukttrad inplanterade mellan de aldre barr- och lovtraden har forfattaren forsokt
få det instangda området att verka storre an det ar.

Ovriga dispositioner framgå av forslagsritningen.
Lidingo-Villastad (Sverige). OLLE P1EHL.
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For et Par Aar siden vedtog Aarhus Byraad at udlægge Areal vest for Byen til Anlæg af
en stærkt paakrævet ny Kirkegaard. Det blev da overdraget mig i Samarbejde med Aarhus
Kommunes Kirkegaardsinspektør at udarbejde en foreløbig Plan, som senere blev vedtaget af
Aarhus Byraad.

Af Planen vil fremgaa, at Kapellet er foreslaaet anbragt paa Arealets forreste, nærmest
Byen liggende Del, som først anlægges; men saa langt tilbagetrukket, at det gennem flere Aar
kan bevare sin centrale Beliggenhed; hvorefter man, naar hele Arealet er taget i Brug, har
tænkt sig et mindre Kapel opført i Kirkegaardens nordvestlige Del.

Det samlede Areal er 41 Hektar, og af dette medgaar efter Projektet ca. 31 % ti' Gang- og
Vejanlæg, ca. 28 til Beplantning, ca. 4 % til Gartneri, Planteskole og Bygninger, ca. 7 % til
Græsareal og ca. 30 "/„ til Begravelsesplads, hvilket sidste svarer til ca. 40.000 Normalgravsteder.

Hovedkapellet er projekteret i middelalderlig Stil af Kommunens Stadsarkitekt.
Aarhus. L. SANDBERG.

Plan 1 : 10000
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Stenløse Præstegaardshave er i sin nuværende Form en Landskabshave; den har sine
Nøddegange og sin Udsigtshøj, og den er ikke væsentlig forskellig fra den almindeligt kendt
Type paa en dansk Præstegaardshave, hvor Vegetationen har taget Overhaand, og hvor der
ikke er praktiseret nogen æstetisk Udnyttelse af Terræn og Beplantning eller fyldestgjort Krav
om Hensyntagen til den praktisk Side: Havens Funktion og Vedligeholdelse. Da nu den
hyggelige, men brøstfældige Præstegaard fra 1790 bliver afløst af en ny Præstebolig har Em¬
bedets Indehaver, Hr. Pastor J. Blessing, funden det rigtigst, at Haven ogsaa undergik en For¬
nyelsens Proces, og i Overensstemmelse hermed er nærværende udarbejdet. Ganske natur¬
ligt gik Pastor Blessings Ønsker i Retning af en Simplifisering af Anlægget, saa Vedligeholdelsen
blev den lettest mulige, samtidigt med, at det blev muligt under ordnede Forhold at afholde Møder,
Basarer etc. i Haven. Naar Hensyn toges til disse Forhold, til Terrænets stærke Hældning mod
Syd paa det Huset nærmest liggende Parti samt til en tilstedeværende Rigdom af Kampesten, frem¬
kom nærværende Løsning: Nærmest Huset paa Havesiden en forsænket, ubrudt Plæne omsat af
Stengærder med Hække — længere borte i Kontakt med Huset en højere beliggende „Løvsal" ogsaa
omsluttet af Hække — syd for Huset et Rosenparti og en Lavendelhave foran Lysthuset. Resten af
Arealet optages af Økonomiarealer samt Læ- og Busketplantninger. løvrigt er „Løvsalen" udformet
med Kirkens Skib som Forbillede, idet „Muren" her er Hække og „Koret" en forhøjet, sten¬
omsat Orusflade, hvor Pyramidepopler ranker sig som Kirkens Stræbepiller, en Komposition,
som det skønnes, vil virke efter sin Hensigt: at skabe en festlig og stemningsfuld Baggrund og
Ramme om Ordets Forkyndelse. At Syvtallet gaar igen i „Løvsalen"s Træplantninger ligesom
i Alterets Lysestage er et Tilfælde mere end en Tanke; at „Løvsalen"s Midterlinie ikke gaar
midt gennem „Koret" er betinget af Forhold i den gamle Beplantning.

København F. JOHANNES THOLLE.
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