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ROSENBORG SLOT OG DETS OMGIVELSER
Mellem alle Byens Slotte og Huse indtager Rosenborg Slot den første Plads. Ikke

fordi det som arkitektonisk Monument er betydeligere end alle andre, men fordi det er
Christian den fjerdes eget Hus, fordi det ligger i Kongens-Have, omgivet af Vand¬
grave med hvide Svaner og med festlige Spejlbilleder af røde Mure over irgrønne
Faarne og Spir. Ogsaa ved sit Indhold ejer Rosenborg en Førsteplads i den almin¬
delige Bevidsthed. Det er jo her, Kronregalierne er gemte tillige med utalte Rigdomme
af Smykker og Klenodier i Guld og ædle Stene.

Rosenborg er ikke noget fornemt Palæ i en Gade eller ved en Plads, et Byhus
for Konge eller Adel. Af dem findes der flere. Rosenborg er noget helt for sig selv
her i Byen, et Landslot i sin Park, der efterhaanden er sluttet inde i Byen, hvor det
nu ligger som et Eventyr om den Gang, Konger med Scepter og Krone og med Sølv¬
løver foran Tronen ejede baade By og Land og boede i „det store Lysthus i Haven
udenfor Østervold".

Haven har selvfølgelig gennemgaaet adskillige Ændringer i Tidens Løb, men i
den Skikkelse, hvori den nu henligger, svarer den kun ufuldkomment til de Krav,
Byen stiller. Fra at være en lukket Have, hvor Byens Borgere spadserede, er den
blevet en Gennemgangspark, uden at den er undergaaet en dertil svarende Omlæg¬
ning.

I Erkendelse heraf var det, at „Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse" i Sam¬
arbejde med Trafikministeriet for IO Aar siden afholdt en Konkurrence for at frem-
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skaffe en Plan til en rationel Omlægning. Der indkom adskillige gode Forslag, men
intet, hvorom alle kunde slutte sig, og et Par Planer, som samme Forenings Tids¬
skrift nogle Aar senere offentliggjorde, er heller aldrig blevet taget op til alvorlig Drøf¬
telse.

I de allersidste Aar er der foretaget en Del Beskæringer at Havens Areal navn¬

lig langs Gothersgade, og den Forlængelse af Kronprinsessegade, der for Tiden er
under Udførelse, vil om ikke altfor længe medføre en Udvidelse af Gadebredden,
ligeledes paa Kongens-Haves Bekostning.

Det er altid beklageligt, naar Byens Udvikling nødvendiggør en Beskæring af de
i Forvejen altfor faa og smaa grønne Pladser og Parker i den indre Bv, men i et
Tilfælde som det, der forelaa ved Gothersgades Udvidelse, hvor det i væsentlig Grad
gik ud over et Par mindre kønne Bygninger i Parkens Yderkant, der blev erstattet
af et smukt Gitter, er der dog ingen Grund til Fortrydelse, da baade Park og Gade
har vundet derved.

Men Rosenborgs Omgivelser er ogsaa truet fra andet Hold. Hvor der i Christian
den Fjerdes Tid laa et Orangeri, ligger som bekendt nu Garderkasernen, og det,
der dengang og senere var et Haveparterre i Tidens Smag, har allerede længe været
Eksercerplads for Garden.

Da nu det nye Gitter blev opstillet langs den regulerede Gothersgade, standsede
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man op der, hvor Eksercerpladsen begynder, og først et Aarstid senere besluttedes
det at fore Gitteret helt igennem til Hjørnet af Kasernen. I Mellemtiden arbejdede
Militæret for at faa opført et nyt Gymnastikhus langs Gothersgade, en Bygning, der
igen vilde have lukket for det smukke Billede, Københavnerne netop havde vundet:
Rosenborg frit og højt over den store aabne Eksercerplads. Stærke Kræfter var sat
i Bevægelse fra begge Sider. Længe var det ikke godt at se, om de militære eller
de æstetiske Hensyn vilde gaa af med Sejren, og som et lille Lod i Vægtskaalen var
det da, at „Forskønnelsesforeningen" opfordrede Arkitekt Elliot Hjuler og underteg¬
nede til at udarbejde en Plan, der skulde illustrere, hvor værdifuldt, ja uundværligt
for Rosenborg dette Eksercerpladsareal i Virkeligheden er, og hvor skammeligt det
vilde være at lade det bebygge.

Hvorvidt Planen opfyldte sin Hensigt eller ej, skal jeg lade være usagt, men byg¬
get blev der ikke dengang, og Gitteret blev ført igennem.

* *

*

Forslaget regner med, at Garden er forflyttet til Kastellet eller andetsteds hen, og
at Kasernen er ombygget til andet Brug. (Kun ikke til en Institution, der kan tæn¬
kes før eller senere at komme i Trang tor Udvidelse, noget der altid betyder en Fare
for et tilgrænsende aabent Areal).
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løvrigt har man ønsket at skaffe gode Betingelser for offentlig Musik, saaledes at
den meget uheldige Musiktribune i den gamle Kongens-Have kunde blive fjernet;
man har ønsket at taa rigelig med Legeplads, og endelig har det været et levende
Ønske at bevare det smukke Syn af Rosenborg, set fra Gothersgade.

For at forstaa Planen maa man vide, at Gothersgade ligger 2,SO m højere end
Vandspejlet i Voldgraven, idet hele Pladsen falder fra Gaden ned imod Slottets Ba¬
stion. Forslaget gaar da ud paa at genfremstille Vandgraven langs Bastionens Side
ud mod Eksercerpladsen med en vinkelret Udvidelse midt tor Slottet og i Fortsæt¬
telse heraf at lægge to Bassiner, et øvre med Vandspejlet i Gadehøjden og et større
længere nede med Vandspejlet en halv Meter lavere, hvilket altsaa vil sige 2,30 111
højere end Voldgravens Vandspejl.

Naar de brede Gange omkring Gravens Udvidelse ligger en halv Meter over Vand¬
fladen, vil Pladsen for Enden heraf komme til at ligge 1,80 m under Vandspejlet i
det store Bassin, saaledes at de Mennesker, der paa dette Sted passerer Anlægets
Hovedakse, ikke vil blive synlige fra Gaden, en væsentlig Fordel, naar man tænker
paa andre Anlæg, hvor en Gennemsigt kun tager sig rigtig ud, saa længe ingen Men¬
nesker færdes paa Tværgangene.

For at bevare det frie Indblik fra Gaden er Gitteret fjernet paa en 20 m bred
Strækning, hvor Bassinets Vand vil være tilstrækkeligt til at hindre Adgang, saa længe
man vil vedblive at holde Parken uoplyst og derfor afspærret om Natten.

Til hver Side for Bassinrækken ligger en Hovedgang med Port ud mod Gothers¬
gade og med brede Trapper hvor Højdeforholdene skifter, og til hver Side for det
store Bassin ligger en Legeplads, af hvilke den ene tillige tænkes benyttet som M u-
sikplads. Hvis det kan forenes med den Brug, man ønsker at gøre af Kasernen, vilde
det vel nok være det mest tiltalende at indbygge Musiktribunen i Husets Midterpa¬
villon, men i modsat Fald maa der bygges en Musiktribune bag ved Pladsen paa den
anden Side af Bassinerne.

løvrigt skulde Arealet udlægges med Græs med nogen Beplantning langs Gothers¬
gade, og henimod Graven gaaende over i en engagtig Vandbredsflora. Fit Par Rosen¬
haver i Renæssancemanér paa hver sin Side og et rigt Væld af Slyngroser ud over
Bastionernes Murværk maatte der vel til, om ikke af anden Grund saa af Hensyn
til Navnet. De skraverede Bælter er brede Buksbomhække som dem ved Frederiks¬
borg, og i de fire Hjørner af Legepladserne skulde plantes Grupper af stammede
Træer, maaske Hestekastanier, maaske Salix elegantissima eller Rhobinia P-A De-
caisneana, og ind under disses Kroner maatte Hækkene erstattes af Balustrader.

Hvis et Anlæg af denne eller lignende Karakter engang kunde blive gennemført,
vilde Rosenborgs Omgivelser være sikrede for lange Tider, og enhver, der erindrer
alle de Forslag, der i Tidens Løb har været fremme til Udnyttelse af Eksercerpladsen
som Byggegrund, maa virkelig ønske, at der engang kunde skabes Sikkerhed paa
dette Punkt. E. Erstad-Jørgensen.

* *

*
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Foto: A. Ulleriks.

EN FLISE GANG
Ovenstaaende Billede gengiver en Flisegang i Hr. Prokurist E. Hjorths Have, Ry-

vangs Alle 62.
Den fører, som Billedet viser, over en Græsplæne, idet den danner F orbindelses¬

led mellem to Sandstenstrapper, af hvilke kun den, der leder ind i Løvgangen, er at
se paa Fotografiet.

Gangen har Trappens fulde Bredde, lk Meter, og er lagt med røde norske Hel¬
ler, de saakaldte Ringeriksheller, i Brudflager af forskellig Størrelse. Farven er mørk
rødbrun og meget ensartet og Overfladen jævn og ren. De minder meget om de i
de senere Aar saa almindelig anvendte røde Soliinger Sandstensfliser af tysk Oprin¬
delse, men er dog smukkere end disse. De er absolut vejrbestandige.

Beplantningen er, som det fremgaar af Billedet, meget rigelig og udfylder alle Fu¬
ger; den er ogsaa af ret ensartet Karakter, idet der kun er anvendt to Arter, nem¬
lig den graa Acæna Buchanani og den brunlige Cotula squalida, i jævn Fordeling.
Dette er ingenlunde tilfældigt; thi netop herved opnaas det, der var Hensigten, at
etablere en behagelig bred Forbindelsesgang mellem de to Trapper uden dog derved
at faa den store Græsflade for tydelig delt. Flisernes mørke, matte Tone og Beplant¬
ningens Ensartethed, saavel som dennes omspændende Rigelighed, bidrager i lige Grad
hertil. A. Ulleriks.

* *

*
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LÆGE DREYERS HAVE I ODENSE
Grunden var ret stærkt beplantet — mest med Frugttræer — og ved Boligens Pla¬

cering og Havens Indretning toges der vidtgaaende Hensyn til Bevarelsen af Træ¬
erne. Langs Skellene var der ogsaa Plantevækst af torskellig Art — Mirabeller, Nød¬
der, Liguster og et Frugttræespalier, der altsammen blev bevaret. Den ret store For¬
have blev indrettet saa enkel som mulig med Græs, Grus og lidt Dækplantning af
blomstrende Buske. Den vigtigste Del af Møbleringen er et Par ret store Kirsebær¬
træer og et stort Valnøddetræ.

Baghaven bestaar hovedsagelig af en ret stor forsænket Plæne, indrammet af Sten¬
diger og lave Hække samt af de forhaandenværende Nøddehegn m. m. Et Vandbas¬
sin er bygget sammen med en Dobbelttrappe fra Terrassen ned til Plænen. Vandet
gaar for Spejlingens Skyld ind under Trappen, der hviler paa en lille Hvælving. Huset,
der er bygget af Arkitekt Møller Jørgensen, Odense, har klinkedækkede Trapper,
og derfor er Klinker ogsaa benyttet til Afdækning af Bassinet og Trappen ved dette.
Længere ude i Haven løber en Bække Fliser gennem Bjørnegræs; paa begge Sider
af denne Sti er der Stauder med Hække af uklippede Spiræa v. Houttei til Baggrund.
Der er Plads til en Smule Køkkenurter i Havens bagerste Del. I Stendigerne gror
der en Mængde Pudeplanter; Boser og Sommerblomster er anbragt paa Steder, hvor
Lysforholdene tillader det. P. Wad.

* *

*
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Billedet paa Side 6 viser Bassinet med Nedgangen fra Terrassen.
Herover Stauderabatten med Bjørnegræsgangen.

Begge Fotografier er tagne 1929.

Ctf/rxoa>
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P. Wad: Plan af Læge Dreyers Have, Odense.
Anlagt 1927.
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Foto: A. llleriks.

GULDBAANDSLILJEN
Lilium auratum.

Blandt Liljernes Flok ubetinget den pragtfuldeste! — Over dens mægtige aabne
Blomstertragt er paa elfenbenshvid Bund drysset Pletter af gyldenbrunt, og dertil
er Kronbladene langs .Midternerven forsiret med et lysende guldgult, bredt Farve-
baand, der mod Blomsterkalkens Bund fortoner sig i det sarteste grønne, — heraf
Navnet. De store vippende guldbrune Støvknapper gør uhyre meget til at forlene
Blomsterbilledet med Skønhed, prøv, som Blomsterhandlere og Gartnere undertiden
har for Skik, at fjerne dem, og Blomsten er som forvandlet, Skønheden næsten borte
eller i hvert Fald meget forringet.

Naar man hører, at denne Lilje kan opnaa Mandshøjde, og at den enkelte Stæn¬
gel kan bære indtil tyve af de omtalte Pragtblomster — Stænglen til venstre i Billedet
har tolv —, saa forstaas det, at man her staar overtor noget ekstra, noget egenartet og
attraaværdigt. Billedet, som ledsager Artiklen, stammer fra Ingeniørkaptajn L. J. Gott-
schalks Have ved Jægersborg Kaserne, og da Fotografiet blev taget, blomstrede Plan¬
ten tredie Gang paa samme Plads og maalte l60 Centimeter. Plantens Hjemstavn er

Japan, Landet, hvorfra saa meget smukt er kommet, og den dyrkes der i forskellige
\ arieteter, hvor det navnlig er Guldbaandets Bredde og Farveintensitet, de gyldne
Pletters Størrelse og Mængde samt selve Blomsternes Størrelse, der varierer.

Denne smukke Lilje er aldeles ikke nogen Nyhed, den har været dyrket i vore
Herregaardshaver gennem adskillige Aartier, men saa godt som altid i Pottekultur,
da den ikke anses for fuldtud haardfør i vort Klima. Det er den maaske heller ikke,
den kan gaa bort om Vinteren, hvad enten dens Løg nu raadner i den megen Fug-
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tighed, eller det virkelig er Frosten, tier dræber dem; jeg ved det ikke, men livor
meget af, hvad der plantes, f. Eks. af stedsegrønne Planter, tager ikke Skade eller
dræbes af vore langvarige Vintre, uden at man derfor tænker paa at holde op med
at plante disse Ting eller Planteskolerne med at sælge dem som haardtøre. Man kan
godt have fornøjelse af denne Lilje i sin Have i baade fem og seks Aar, og da den
saa tilligemed er billig at anskaffe, er det meget vel værd at forsøge den. Den er
slet ikke fordringsfuld med Hensyn til Jordbund, foretrækker absolut let, mager Muld,
og skal den gødes, maa det være med meget gammel og meget velforraadnet Gød¬
ning. Frisk Gødning skader den i Væksten, og den kan ligefrem dræbes, naar den
faar for rigeligt af denne Vare. Flydende Gødning, tilført i Vækstperioden, kan der¬
imod være af god Virkning. Man bør vælge en halvskygget, lun Plads, f. Eks. mel¬
lem lave Buske i f orgrunden af et Busket, blandt ikke for tætplantede Rhododen¬
dron eller i Løvgangens Rabat. Saadanne Steder trives den altid bedst og bør blive
liggende fra Aar til Aar, dækkes med tørt Løv 0111 Vinteren og vandes i Vækstpe¬
rioden, dersom det er nødvendigt, eventuelt med flydende Gødning. At optage Lø¬
gene om Efteraaret, for efter frostfri Overvintring at lægge dem paa Friland 0111
Foraaret, fører efter mine Erfaringer kun til Fiasko.

\ il man dyrke denne Lilje i større Antal i Grupper eller Rabatter, hvad den er
ypperligt egnet til, kan man sikre sig en tidligere Blomstring ved at indpotte de ind¬
købte Løg og andrive dem i kold eller halvvarm Mistbænk for Udplantning i Maj,
naar Vejret er mildt. Der er nemlig det lidt kedelige ved denne Lilje, at medens den
i en varm og solrig Sæson faar de første udsprungne Blomster sidst i Juli, vil den i
vore altfor hyppige kolde Somre ikke naa til Blomstring før i September, altsaa for¬
udsat, at Løgene er lagt paa Friland. Imidlertid har den, dyrket paa Friland, en meget
lang Blomstringstid og vil vedblive at give Blomster til ind i November, saafremt Fro¬
sten ikke forinden har dræbt dens overjordiske Dele,

Dens meget søde, næsten bedøvende Duft kan de færreste Mennesker udholde
i Stuer eller Vinterhaver, og den egner sig af samme Grund ikke til Afskæring og
endmindre for Pottekultur til indendørs Dekoration; dens Plads er i Haven.

Hvad der ovenfor er sagt om Dyrkningen af Lilium auratum gælder ganske for
Lilium speciosum og dennes smukke Former; denne Lilje blomstrer altid før først¬
nævnte og synes i det hele taget at være mere haardfør. Den er overordentlig smuk
med sine mange mindre Blomster, der har stærkt tilbagebøjede Kronblade, noget som
giver den en Ynde og Elegance, som L. auratum ganske mangler. Der findes Former
med renhvide, rosa, purpur-karmin- og rosaplettede Blomster. A. Ulleriks.

VINTERENS BLOMSTER I DET FRIE
Naar Sneen ligger ren og hvid som et lunt Tæppe over alle Planterne, Plænerne

og Bedene i Haven, da faar selv den mest urolige Haveejer Ro i Sindet og gaar
blot saa dejlig tryg rundt og nyder alle de nye Skønhedsindtryk, Haven nu byder paa.

Men rigtig hvid Vinter er som bekendt saare sjælden under vore Himmelstrøg,
og i en lang Vinter uden Sne kan Haven blive saa trist at se paa hver Dag, og ved
hvert lille Foraarstegn allerede i Februar eller Marts Maaned brister ofte den for¬
ventningsfulde Haveejers Taalmodighed, og ladet med indestængt Energi foretager
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Jasminum nudiflorum.

han sig I ing (f. Eks. Granafdækning) ude i Haven, som han dyrt kommer til at høde
for senere hen, hvis det atter indtræffer med streng Frost.

Det gælder derfor om at finde alle de Ting frem, der kan hjælpe den utaalmo-
dige ffaveejer gennem \ interens Dvaletid, og man kunde saaledes nævne al den Skøn¬
hed, vore Naaletræer ejer, en Skønhed, der fremtræder særlig stærkt om Vinteren;
endvidere giver mange Stenplanter og Stauder Haven Hygge og Liv Vinteren igen¬
nem med deres friske grønne Blade, som f. Eks. iMegasea, Iberis, Saxifraga, Semper-
vivum m. fl., og man kan helt eller til Dels sammensætte smukke Rabatter, f. Eks.
ved Havens Indgangsparti, af dette vintergrønne Plantemateriale.

Men selv 0111 alt dette grønne er smukt at se paa i den snefri Vinter, saa mangler
vi dog noget hos disse Planter, nemlig Vækst og Blomstring, disse to øjensynlige
Vidnesbyrd om Livet hos Planterne. Denne Mangel er det, at de nedenfor omtalte
vinterblomstrende Planter muligvis kan hjælpe lidt paa.

Den almindelige hvide Julerose, Helleborus niger, er særlig i denne Vinter over¬
ordentlig blomsterrig, og noget smukkere end dens sarte hvide, store, anemonelig-
nende Blomster kan man vanskeligt tænke sig, baade naar de staar i tætte Klynger
ude i Haven eller findes som afskaarne inde i Stuen.

Julerosen kan ofte staa nogle Aar uden rigtig at ville blomstre for saa periode¬
vis for Alvor at tage fat. Den holder mest at en lidt skyggefuld V okseplads og fug¬
tig nærende Jord (aim. Havejord iblandet noget gammel Gødning og Bladjord), og
den har godt af en let Dækning med gammel Gødning hvert Efteraar. Planterne bør
staa saa længe som muligt paa samme Sted uden Omplantning, og skal en saadan
foretages, bør den ske tidligt om Foraaret, inden de nye Blade begynder at komme frem.
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Den anden vinterblomstrende Plante, som skal anbefales, er den Art af den ægte
Jasmin, der hedder Jasminum nudiflorum, hvilket sidste betyder nøgenblomstret, og
som igen siger os dette, at Plantens smukke gule Blomster fremkommer paa de blad¬
løse Grene ved Y intertid. Denne japanske Jasmin er en lille Busk med lange, tynde,
overhængende, grønne, kantede Grene, og den lykkes bedst, naar den espalieres op
ad en Sydmur eller maaske laar Lov til at ranke sig let og frit op ad en gammel
Træstammes Sydside; ellers fordrer denne Plante ingen særlig Pasning udover en om¬
hyggelig Opbinding og en lettere Beskæring, nærmest en Udtynding af gamle Grene,
der helst maa foretages kort efter Afblomstringen.

Medens denne Jasmin kan dyrkes under meget smaa Pladsforhold, saa kræver
den ret kraftigvoksende, vinterblomstrende Busk, Hamamelis japonica, større Forhold
tor helt at komme til sin Ret; smukkest virker dens Myriader af lette, spinkle, lyse¬
gule Blomster mod den mørke Baggrund af et stedsegrønt Busket. Busken minder i
Blade og Grene nærmest om en almindelig Hasselbusk. Overalt vil der i Løbet af
f ebruar Maaned myldre med smaa flagrende gule Blomster direkte fra de unge Gre¬
nes Knopper, og kommer man nærmere til Busken, vil man opdage, at den stærke
gule Farve sløres smukt af en brunviolet Tone, der hidrører fra Blomsternes ret uan¬

selige Bægerblade. Hamamelis-Busken er foruden dette ejendommelige \ interflor ogsaa
meget smuk om Efteraaret, hvor dens Blade antager en ualmindelig kraftig og bro¬
get Høstkolorit.

Dette var de tre vigtigste vinterblomstrende Planter, vi kan faa Glæde af at dyrke
ude i det 1 rie; lad os haabe, at dette maa berolige de utaalmodige, der ellers maa
trøste sig med Stuevinduets mange Blomster, hvor der takket være Gartnerens Kunst
snart er vendt op og ned paa alle Aarstiderne; lad os ikke ønske noget lignende
for Havens \edkommende. Eig. Kiær.

* *

*

SAA VINTERSPRØJTER VI FRUGTHAVEN
Tiden for Vintersprøjtning er atter inde, og Sprøjten maa efterses og Yædske købes hjem. Saa

melder Spørgsmaalet sig: Hvad skal vi sprøjte med i Aar?
Generende Angreb af „Rødt Spind" nødvendiggør en Omlægning af den i de senere Aar fulgte

Sprøjteplan, og i den nylig udsendte Meddelelse om Afprøvning af Midler mod Frugttræ-Spindemiden
gør Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur da ogsaa opmærksom paa, at man til Sommersprøjtning
bør vende tilbage til Svovlkalk.

I den 175. og 176. Meddelelse, der omhandler dels Midler mod „Rødt Spind", dels en Forklaring
om selve Frugttræ-Spindemiden, gives der en i enhver Henseende fyldestgørende Vejledning. \ i skal
her kortelig anføre, hvilke Midler Statens Plantepatologiske Forsøg anbefaler og siger god for.

Først kommer man i Beretningen ind paa de Forsøg, der er udført med Smøreolier. Der er an¬
vendt middelrene Kvaliteter, emulgeret ved Hjælp af Kresolsæbe, som man selv fremstiller af Lever¬
tran, Kresol, Vand og Kali, og de Resultater, der er opnaaet med visse nærmere betegnede Olier, maa

siges at være gode. Dog tor det være tvivlsomt, om disse hjemmelavede Olieemulsioner — deres til¬
syneladende Prisbillighed til Trods — vil faa nogen praktisk Betydning udenfor de allerstørste Er-
hvervsfrugthaver.

Dernæst omtales 5 forskellige Sprøjteolier, der er færdige til Brug.
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Vi refererer:

Til Vintersprøjtning:
A/S Vilh. Hansen ft Co.s Sprøjteolie
„Pharma" Sprøjteolie (L. C. Glad & Co.)
„Pomolin" (A. Hansen)
„Triumf" (Koefoed-Johnsen & Co.)
„Zar Sprøjteolie" (Koefoed-Johnsen & Co.)

Anvendes i Styrke
Vædske Vand

10 Dele til 90 Dele.
20 Dele til 80 Dele.
10 Dele til 90 Dele.
10 Dele til 90 Dele.
10 Dele til 90 Dele.

Til Sommersprøjtning:
A/S Vilh. Hansen & Co.s Sprøjteolie
„Pharma"
„Zar Sprøjteolie"

1 Del til 100 Dele.
2 Dele til 100 Dele.

1 Del til 100 Dele.

Disse Vædsker sidestilles som tilfredsstillende i Virkning mod „Rødt Spind", naar de anførte
Fortyndinger holdes.

Af ovennævnte Midler er „Triumf" et udpræget Vintersprøjtemiddel, og ene af de afprøvede
Midler fremhæves „Triumf" som dobbeltvirkende Vintersprøjtevædske. Den er paa Højde med de
bedste Sprøjteolier i Virkning mod „Rødt Spind" og virker samtidig som den bedste Frugttrækar-
bolineum. Ingen af de andre Vædsker besidder denne Dobbeltvirkning.

„Pharma" Olien udskiller sig fra de øvrige Olier derved, at den indeholder 50 pCt. Vand. Der
skal derfor anvendes dobbelt saa meget af denne Olie som af de andre Olier, hvilket Forhold natur¬
ligvis spiller ind, naar Prisen skal bedømmes.

Med sin koncentrerede Form og sin Dobbeltvirkning synes „Triumf" efter Beretningen at være
fordelagtigst at anvende, idet man jo med den samtidig dræber Insektæg og Æg af „Rødt Spind". Det
er glædeligt at se, at denne Sprojtevædske, som fremstilles her i Landet, nu paa tredie Aar har hæv¬
det sig som et Vintersprøjtemiddel, der faktisk er selv de udenlandske Kvalitetsvarer overlegen, og
det er en behagelig Kendsgerning, at V arens Pris paany er stærk reduceret.

I Redegørelsen om Frugttræ-Spindemiden anføres det, at V ejledningens Fremkomst navnlig er
foranlediget af de truende Angreb paa A ble. Den lille „And", som 1 hvert Fald var spadseret ind i
ret udstrakte Kredse, at Frugttræ-Spindemiden ikke skulde overvintre i Ægstadiet, kvæles elegant. De
overvintrende rubinrode Æg er Æg, og de maa følgelig bekæmpes som saadanne.

Man anfører, at Frugttræ-Spindemiden kan bekæmpes ved Vintersprøjtning med Olieemulsioner
(herunder ogsaa den dobbeltvirkende „Triumf"), som Regel i Styrke 10 : 90, og at man ved en saa-
dan Vintersprøjtning kan dræbe et betydeligt Antal af Midernes A.g. Det pointeres imidlertid, at
man selv efter den grundigste Vintersprøjtning vil faa overlevende Æg, og da hver Hun lægger ca.
20 Æg, og man sikkert maa regne med mindst 4—5 Generationer i Sommerens Løb, er det forstaaeligt, ,
at Miderne under gunstige Forhold kan optræde i endog betydeligt og ofte generende Antal.

Vintersprøjtningen bør derfor nu mere end nogensinde før efterfølges af Sommersprøjtninger, og
her er det, at Svovlkalk atter synes at vinde Indpas. Dog kan Olie — anvendt i ganske svage Op¬
løsninger - ogsaa give godt Resultat til Sommersprøjtning.

Olieemulsionerne virker baade mod de voksne Mider og Sommeræggene. Svovlkalk er særdeles
virksomt mod Miderne, men dræber kun en forholdsvis ringe Del af Æggene.

Forsøgsvirksomheden skriver:
„Skønt man sikkert i Olieemulsionerne har det virksomste Middel mod Miderne og deres Æg,

fortjener Svovlkalk, anvendt til Sommersprøjtning, særlig Opmærksomhed, da dette Middel samtidig
virker mod Æbletræets Svampesygdomme og som Regel giver mindre Sprøjteskade paa Frugten end
Bordeauxvæske (se 122. Meddelelse). Hvis Anvendelse al Svovlkalk før og lige efter Blomstringen faar
større Udbredelse, er der derfor stor Sandsynlighed for, at Mideplagen paa den Maade kan hol¬
des nede".

\ ed Hjælp af Vintersprøjtning og de ovenfor omtalte Sommersprøjtninger skulde det herefter
være muligt at holde Spindemiden nede. Vi tilraader Anlægsgartnerne at følge denne Metode, som
utvivlsomt vil slaa igennem som den mest sikre. Som altid maa det holdes for Øje, at saavel Vin¬
ter- som Sommersprøjtning mod Mider og Mideæg maa udføres meget grundigt, og der maa anven¬
des rigelig Vædskemængde.

Utvivlsomt er det daarlig Økonomi at spare paa det Punkt. Red Spider.
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Hvidøre strandpark, fotograferet af N. Chr. Bang i efteråret 1930.

HVIDØRE OG KLAMPENBORG
Der er i årenes løb skrevet og talt ikke så hélt lidt om den sørgelige kendsger¬

ning, at Øresundets skønne kyststrækninger så godt som overalt er afspærrede for
offentligheden. Når man har erfaret, hvilken overordentlig indsats af arbejde og penge,
der må til for at skaffe befolkningen en kilometer strand tilbage, således som det nu
er sket ved Klampenborg, så synes forholdet en dobbelt trist, thi så forståes det, at
en tilbageerobring at det tabte paradis er overordentlig vanskelig i en overskuelig
fremtid.

Så meget mere beundringsværdigt er det, at det er lykkedes Danmarks Naturfred¬
ningsforening at gennemføre den store regulering af Bellevuebugten, der nu tildels er

færdig. Det vil næppe være rimeligt her at fortælle sagens lange og omstændelige
historie, for hvilken der er redegjort i Foreningens årsskrifter 1925—26, IQ28—2Q
og IQ2Q—30, men jeg finder det rigtigst at nævne de mænd, der har betydet mest
for sagens gennemførelse. Det største arbejde har kunstmaler Erick Struckmann, høje¬
steretssagfører Eivind Møller og skovrider H. Martensen-Larsen udført som formænd for
Naturfredningsforeningen, dennes tekniske udvalg og lokale Gentofte komité. Når
der er nået et resultat skyldes dette, at mindst tyve, maaske tredive, mænd hver har
ydet sin nødvendige bistand, men hovedæren tilkommer utvivlsomt Erick Struckmann.
Daværende statsminister Madsen-Mygdal gennemførte i 1926 på foranledning af D.
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Oversigtsplan over Bellevuebugten med den fuldførte Strandpark til venstre (
De viste vejføringer er nt

N. 1., at staten købte strandgrunden nord for Bellevue strandhotel, og statsminister
Th. Stauning ledede i IQ2Q de forhandlinger, der førte til det offentliges erhvervelse
af Hvidøre strandpark. Til gennemførelse af arbejderne nedsatte statsministeren et

udvalg, for hvilket departementschef Frederik V. Petersen er formand.
* *

*

Her er nu skabt et strandparksystem af en kilometers længde. Den vigtigste del
er den 6OO m lange og 20 til SO m brede sandstrand, der strækker sig fra kloak¬
pumpestationen til arealets nordgrænse. Arbejdet er projekteret af vandbygningsin¬
geniør Jacob Sørensen. Den kunstige strand er indrettet ved, at der er opført et bol¬
værk med tværgående høfder, og indenfor dette er der opfyldt med indpumpet sand.
Der er skabt en herlig tumleplads, som københavnerne i sommer tog i brug i fuld
udstrækning.

Udvalget har erhvervet en privat villa, der ligger lige nord for Bellevue strand¬
hotel for at kunne føre sandstrand og offentlig passage forbi denne grund, og her
er det nu planen at optøre en meget nødvendig omklædningsbygning.

* *

*

Længst mod syd ligger den nu fuldførte Hvidøre strandpark. Arealet var før strand¬
have til Hvidøre slot, det har i mange år været skærmet mod indblik v ed høje mure
og plankeværker. Ved overtagelsen var haven så temmelig forfalden, der fandtes nogle
gamle drivhuse, et to etagers lysthus af træ, som efter sigende var bygget efter teg¬
ninger af dronning Mand, og en af tremmeværker omgivet staudehave, som den en¬
gelske havearkitekt Thomas H. Mawson har projekteret. Desuden var der en del frugt¬
træer og buskplantninger. En tunnel dannede forbindelse med haven vest tor vejen.
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ndelige. Målestok 1:3250.

Arealet er nu omdannet i en meget enkel form, som en stor grønning med to
gamle linde, et par aske og et par beskårne elm og ahorn.

En betydelig del af arealet blev afgivet til Strandvejens udvidelse, og i den nye
grænse er der opført en mur med en pergola, tegnet af arkitekt Poul Baumann. Men
medens de oprindelige mure og plankeværker ganske skjulte udsigten mod sundet,
hæver den nye mur sig kun I m over strandvejen, således at der fra denne er fri udsigt
over sundet. De, der passerer vejen i biler, kan ganske vist ikke se selve kysten, men
det har sikkert ikke noget at sige, thi ud mod vandet afgrænses parken af en nød¬
vendig, men ikke just skøn eller poetisk bølgeskærm. Det vil forståes, at parken lig¬
ger ca. halvanden meter lavere end strandvejen. Pergolaen danner en kurve, saavel i
forhold til et lodret, som et vandret plan, idet den følger Strandvejens længdeprofil,
hvormed den bliver højest på midten. Der var megen modstand imod denne pergola,
det blev fra forskellig side hævdet, at arealet ikke burde lukkes mod vejen, i det højeste
med en lav hæk. Jeg har set sagen fra det synspunkt, at det vilde være rimeligt, at
ét sted i det samlede parksystem blev af en vis intimitet. Da Hvidøre strandpark ligger
i så nøje forbindelse med de private haver, da arealet er saa lille, og da de nødvendige
kystsikringer umuliggør enhver illusion om „natur", forekom det mig rimeligst at give
det en mere haveagtig form.

Pergolaen er tilplantet med vin i storbladede sorter, forhåbentlig vil den trives og
vokse godt.

Den lille pavillon i det sydøstre hjørne er endnu ikke opført, men forhåbentlig
kommer den; arkitekt Baumann har tegnet et forslag til en sådan, som vil danne en
smuk og naturlig afslutning paa muren.

Bølgeskærmen er jeg ked af. Det lå nær at plante bukketorn umiddelbart inden-
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Pergolaen i Hvidøre strandpark, bygget af arkitekt Poul Baumann.
Den frie højde er ca. 2,20 m, der er 3*20 m fra mur til pille og 2,70 tn fra midte til midte af pil¬
lerne på langs. Den består af 33 fag- Længst mod syd ligger gangen i kote 1,66, stiger jævnt til 3,34

for igen at aftage til kote 3,°0 længst mod nord.

for, men publikum vil rimeligvis sætte pris på, at man kan sidde paa hammeren, så
det lader sig næppe gøre. Måske vilde det være heldigt at plante en række bukke-
torn, klitroser eller lignende indenfor den nedre gang, således at skærmen i nogen
grad var skjult fra vejen og pergolaen.

Ny Carlsbergfonden har ydet et tilskud paa 40>000 kr. til anlæget.
Det vanskelige murerarbejde er udført meget smukt og samvittighedsfuldt af mu¬

rermester Fr. Mylting i Hellerup, og de gartneriske arbejder blev efter forudgående
licitation overdraget Sørensen og Nørgaard i Hellerup, der har gjort deres ligeså godt
som murermesteren.

Ejendomsretten og vedligeholdelsespligten er nu overgået til Gentofte kommune.
* *

*

Nordligst ligger den allerede i IQ26 af Landbrugsministeriet erhvervede Klampen¬
borg strandpark. Den henligger i en lidet sømmelig stand, særlig tager en restaurant,
som er indrettet i en bygning, der i sin tid har tjent til stald for Tietgens heste, sig
meget forfalden ud. Der er enighed om, at arealet må ordnes på en smukkere måde,
Ny Carlsbergfonden har forsåvidt allerede skænket 10,000 kr. til dette formål, men
endnu er der ikke truffet nogen bestemmelse om den fremtidige form.

Sammen med arkitekt Poul Baumann har jeg foreslået den ordning af Klampen-
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borg strandpark, som planen viser, og for hvilken vi har redegjort i den følgende
beskrivelse:

„I det af Statsministeriet nedsatte udvalg vedrørende Klampenborg og Hvidøre
har der været stemning tor at anbefale en forlægning af Strandvejen fra Bellevue til
Tårbæk, således at vejen flyttes op i skoven og for et stykke følger jernbaneliniens
østre side.

Nærværende forslag har en sådan flytning til torudsætning, idet vi går ud fra, at
det i så tilfælde vil være muligt at nedlægge et stykke af den nuværende strandvej,
nemlig fra Bellevue Strandhotel og til den tørste private grund nord for Strandparken.

Det vil da være muligt at sammenslutte det areal, hvorpå det nedbrændte Klam¬
penborg Badehotel lå, med Strandparken øst tor Strandvejen, og vi mener da, at der
her kan formes et meget smukt landskab, der vil danne en umiddelbar forbindelse
mellem Dyrehaven og Øresund.

Planen viser, hvorledes vi tænker os terrænet omformet til en mod sundet jævnt
faldende slette, der foroven kranses af de gamle ege, til hvis bevaring og fortsatte
gode vækst der tages al mulig hensyn. Ved „Norske Hus" tindes en meget smuk og
levedygtig gruppe af hestekastanier, der kan blive af en storartet virkning, hvilket
også gælder enkelte pil og birk på det lavere areal. Der plantes nyt langs grænserne,
som det fremgår af planen.

løvrigt udlægges hele arealet til en sammenhængende græsslette, der føres kun
en gang rundt i periferien.

Mod nord placeres den ønskede folkelige restaurant, der lægges højt over stranden
og formes som et langt lavt hus, der åbner sig med en glasfront mod syd og mod
udsigten over sundet ind mod Hvidøre. Foran indrettes en bred terrasse.

Det er vor overbevisning, at denne terrænomformning vil være til overordentlig
forskønnelse af stedet, både for så vidt angår udsigten oppe fra, mellem træstammerne
over det grønne græs til det blå vand, og nede fra, hvor de skønne træer vil ses

enkeltvis i baggrunden, fuldt synlige fra basis.
De enestaaende og uvurderlige naturlige betingelser gør, at parken vil kunne blive

et ideelt eksempel på landskabelig havekunst.
* *

*

Sletten bliver ca. I70 m i udstrækning på hver led, og den vil sikkert blive et
meget yndet opholdssted for Storkøbenhavns befolkning, fordi den ligger lige ud til
Sundet, og fordi den vil blive skærmet mod nordlige og vestlige vinde.

Vi anslår den samlede bekostning til 60,000 kr. for de gartneriske arbejder in¬
denfor parkens areal. I denne sum er inkluderet de omfattende jordarbejder, anlæg
af spadsereveje, plantninger, græssåning m. m., men ikke de med vejforlægningerne
forbundne arbejder og jordflytninger, og heller ikke udgifter vedrørende restautions-
bygningen, til flytning at ledninger og andet lignende. C. Th. Sørensen.

* *

*



C. Th. Serensen: Arbejdsplan til hvidere strandpark.
Målestok ca. 1 : 1400.



NOGLE NYERE IRIS VARIETETER
Man maa forundres, men glædes over den Mængde af nye Arter og Varieteter

af denne Plante, som er fremkomne i de senere Aar. England og Amerika er vel nok
de Lande, der har dyrket denne Blomst med størst Interesse og opnaaet de fineste
Resultater.

Ved Besøg paa den store aarlige Chelseasudstilling i London 1926 blev jeg meget
imponeret over det Antal af prægtige Irisvarieteter, som Specialisterne der mødte frem
med — ogsaa imponeret af de Priser, de turde forlange for en god Nyhed, som ofte
i dansk Mønt beløb sig til flere Hundrede Kroner for en enkelt Plante. Denne Lid-
stilling af Iris gav mig Lysten til at blive Samler af denne Blomst.

Irisen er noget for sig. Den ligner ingen af Havens øvrige Blomster. Hvilken
Blomst har vel finere og fastere Form end Iris — og dog er den saa let og luftig som
en Sæbeboble. Den er en Skærsommerblomst, og den kunde vel ikke have valgt en
bedre Tid at møde frem med sin gnitrende, sarte Pragt, end netop den lune stille
Junimaaned.

Jeg skal i denne Artikel ikke komme ind paa de Sorter, der endnu er særlig dyre
i Indkøb, men holde mig til de Iris, som nu kan faas til nogenlunde rimelig Pris.

IQ



Iris Princess Osra. Iris Corrida.

Det drejer sig lier alle om Staudeiris, som plantes i almindelig Havejord, de saakaldte
Iris germanica, Iris pallida, Iris Trojana og lignende Arter.

Farvebeskrivelsen vil dog for mange Sorters Vedkommende blive meget mangeltuld,
idet mange af disse Blomster i Udseende er et fuldkomment Farvespil og derfor lige
saa vanskelige at beskrive som Blomsterduft.

Jeg skal begynde med at nævne Iris Corrida. Den er en fortrinlig Iris, i Højde
ca. 0,80 m og af en usædvanlig ren, lys, blaa Farve. Som Billedet viser, bærer den
mange udsprungne Blomster samtidigt uden dog at virke klodset. Den er ualminde¬
ligt rigtblomstrende og derfor ogsaa en god Rabatstaude. Omtrent af samme rene, blaa
Farve er den noget højere Albert Victor, som med sine knejsende høje Blomsterstængler
og smukke Pallidaløv ogsaa er en god Rabatstaude. Den tidligt blomstrende Sapphire
giver med sin gennemtrængende klare, blaa Farve god F.ffekt i en Stauderabat; maa-
ske er Blomstens Bygning lidt løs i Formen. Næsten hvid med morsomme blaa Prik¬
ker, tættest mod Randen af Bladene og mod Blomsterkalken, er den luftige Princess
Osra. Den er rigtblomstrende og en af de seneste i Blomstringen. En Forbedring af
den kendte ældre Madame Chereau er Ma Mie, som er større og luftigere i Blom¬
sten end denne, men ellers med de samme blaa Skraveringer i Bladrandene. White
Knight er en god helt hvid Iris, som ikke er særlig høj, men nydelig. Eldorado svarer
til sit Navn. I den leger paa fantastisk Vis alle gyldenbronce og heliotroplila Nu¬
ancer. Den er meget aparte. Ogsaa Isoline er en aparte og særdeles smuk Iris. Blomsten
er langstrakt og meget fast formet, f arven er vanskelig at beskrive, nærmest sølvrosa
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med gammelrosa Hængeblatle. Romany er en lille, lav enormt rigtblomstrende Rabatiris.
Den er broncebrun med rubinrode Hængeblade. Ens i Højde og Vækst er Rosalina
og Ringdove. De har høje Blomsterstængler (c. 1,20 m), Rosalina er rosalila, medens
Ringdove er blaalila. Queen Catherina er en ekstra Iris med høj og kraftig Vækst og
meget rigtblomstrende. Blomsten, der er stor, har en henrivende ren lyslila Farve
med orangefarvede Aarer. Zola er en god kraftig særdeles rigtblomstrende, høj rødlila
Rabatstaude. Helt rosa af en hn og nydelig \ ækst er den smukke Dream. Yderst
elegant er Madame 1. Pelletier. Den blomstrer med mange smaa Blomster samtidig
opad en høj, slank Stængel, og har den sarteste, lyseblaa Farve, man kan tænke sig.
Ln lille yndig og meget særpræget Iris er Aladame Cobout. Farven er vanskelig at be¬
skrive; jeg vil nærmest sige, den er gammelrosa med gvldent Skær og sandfarvede
Hængeblade med gammelrosa Aaretegning.

Til sidst skal jeg nævne nogle af de højeste og mest storblomstrende Iris. De naar

i Højde et velvoksent Menneske til Skulderen, og Blomsterstænglen bærer ofte 12—18
Knopper. Der er Lord of June svagt lyseblaa med lidt kraftigere farvede Hængeblade.
Blomsten er meget stor, maaske lidt løs i Formen, og Løvet maaske lidt spinkelt.
Asia har kraftigt Løv, kraftige svære Blomsterstængler og store, kraftigt formede
Blomster. Farven er lys blaalila med mørkere Hængeblade, og hele Blomsten har et
stærkt gyldent Skær.

Souvenir de Madame Gaudichau er en prægtig mørk blaaviolet Iris. Den er tidlig
og den er rigtblomstrende. Prosper Laugier gaar under Navnet „den brune Iris". Den

i
Iris Aladame Cobout. Iris Isoline.
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Iris Asia.

er kraftig og rigtblomstrende. Som en af de sidste paa Skansen blomstrer den mæg¬
tige Ambassadeur. Dens Lov er ikke saa smukt, men den bærer en ualmindelig kraf¬
tig svær Blomsterstængel og nogle prægtige store broncebrune Blomster med et hen¬
rivende Farveskær.

Disse Iris er alle nøjsomme og haardfore Stauder, der vokser godt i almindelig
kalkholdig Havejord.

Den bedste Plantetid er August og September og meget tidligt Foraar. Plantes
der for sent om Foraaret, bliver man ofte narret for Blomsterne den første Sommer.
Almindelig Gødning skal man ikke give dem, da de saa kan være tilbøjelige til at
raadne, men udstrøer man lidt Superfosfat mellem Planterne i Februar Maaned,
giver de en Masse Blomster. De blomstrer vel stærkest, naar de har fuld Sol, men
dog ogsaa udmærket i Halvskygge.

Afskærer man en Irisstængel, naar den staar med sin første Blomst og ofte med
12—16 Knopper, vil man se den sidste Bionist udfolde sig næsten lige saa smukt
som den første. Det kan ikke siges om mange Blomster i afskaaren Tilstand.

De nævnte Iris blomstrer en Maanedstid; længe nok til, at de med deres æven-

tyrlige Blomster i den Tid sætter deres Præg paa Haven — og dog ikke saalænge,
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Iris Ambassadeur.

saa man naar at trættes. Faa Stauder er niere anvendelige end Iris. Da seb de skulder¬
høje Iris ikke kræver Opbinding, men er i Stand til selv at staa paa egne Ben, er deofte af brilliant dekorativ Virkning mellem Stenhavens Pudeplanter, ligesom de ogsaa
er meget velegnede til Forgrundsstauder i Stauderabatten, idet de med deres Blom¬
ster og Løv danner en smuk Kontrast til de øvrige Stauder.

I England ser man ofte Iris anvendt i smaa Særhaver, ligesom man har Rosen-,Staude- og Stenhaver her, og man tør vistnok ogsaa herhjemme spaa Irisen en godFremtid; det er vel nok en af de Stauder, eller rettere den Staude, man i Øjeblikketeksperimenterer mest med og dyrker med størst Interesse rundt om i Landene.
Anka Rasmussen.

* *

*
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Camegiéa giganten ved Tucson, Arizona.

BOGANMELDELSE
F. M. Knuth Knuthenborg: Den nye Kaktusbog (Gyldendal).

Kaktus, denne ejendommelige og fantastiske f remtoning inden for Planteriget, som indtil for
faa Aar siden var ret upaaagtet paa vore Breddegrader, har faaet en energisk og enthusiastisk Dyr¬
ker i Greve Knuth Knuthenborg.

I den nye Kaktusbog med sin Rigdom af prægtige Billeder giver Greve Knuth et indtagende Bevis
for, at Kaktus fortjener ikke alene hans, men alle Plantevenners Interesse, baade dem med Samler¬
mani, men ogsaa saadanne med mere enkel Indstilling paa det rent maleriske ved Planter.

Der er en ejendommelig frisk og fin Duft over denne „Fagbog", der saa at sige har sit Stof taget
direkte i Marken. Paa en intelligent og tiltalende Maade beretter Greve Knuth om Excursion til
Kaktusens Hjemland og foruden at give instruktive Anvisninger angaaende en Mængde forskellige
Kaktusarters naturlige Levevis og Dyrkningsmaade, er Bogen ligefrem en Rejsebeskrivelse af Rang.

Desværre egner kun faa Kaktusarter sig for Friland i vort barske Klima, men nogle er der dog,
der vil kunne finde Anvendelse i Haven paa beskyttet Plads i Stenpartier etc. Men Hovedvægten
ligger naturligvis paa Dyrkning af Kaktus i Stuer og Drivhuse.

Den nye Kaktusbog er foruden sin Værdi som Raadgiver for Venner af disse ejendommelige Plan¬
ter en statelig Bog, der baade i Form og Udstyr gør saavel Forfatter som Forlægger Ære.

I. P. Andersen.

* *

*
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Th. H. Mawson: Den italienske Have i Blackpool Sportsparks Centrum.

EN ENGELSK SPORTSPARK
Det er jo mere end velkendt, at Sporten er ved at blive vor Tids største Helse¬

bringer og vigtigste Medicin for Daglivets forcerede og sundhedsnedbrydende Ar¬
bejde, og overalt baade herhjemme og ude i det fremmede anlægges der hvert Aar
stadig flere og flere nye Sportspladser, dog otte i mere eller mindre kønne Omgivelser.

Mon ikke mange Bymennesker, der til dagligt, trætte og i daarligt Humør, næppe
lægger Mærke til de Parker og Anlægs Skønhed, som de passerer; mon ikke de
samme Mennesker efter en limes kraftig Motion paa Sportspladsen og et forfriskende
Bad vilde være meget mere modtagelige overfor de Skønhedsindtryk, et smukt Have¬
anlæg kan give dem, — jo ganske utvivlsomt, og derfor burde netop Sportspladsernes
Omgivelser gøres saa smukke som muligt for at kunne byde paa Rekreation saavel
for I .egerne som for Sjæl.

Overalt i England, hvor Sport jo dyrkes mere end i noget andet Land, har man
i de senere Aar haft en stor Interesse og Forstaaelse af Sportspladsernes skønheds¬
mæssige Krav; navnlig har Kommunerne rundt om i Landet dels købt, dels faaet
skænket smukke gamle Herregaardshaver, der paa en nænsom Maade er blevet om¬

dannet til Sportsparker, og hvorved samtidig store kulturelle Værdier er bleven red¬
det fra Forfald.

Men som Regel har disse gamle Parker den store Fejl, at de ligger for langt borte
fra de store Byer, og derfor har man ved saa godt som alle større Industribyer som
Newcastle, Southhampton, Birmingham, Reading m. fl. anlagt nye smukke Sportspar¬
ker til Bybefolkningens Rekreation.
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Musikpavillonen ved Søen.

En særlig interessant og smuk Sportspark er i Løbet af de sidste fem Aar anlagt
ved Byen Blackpool. der ligger paa Englands Vestkyst mellem Industribyerne Liver¬
pool og Lancaster ved Kysten, og inde i Landet til alle Sider ialt omgivet af ca.
IO—12 Industribyer, der tilsammen danner den mest triste og usundeste Egn i England.

Blackpool er derfor grundet paa sin smukke Natur og friske Søluft ret forstaae-
ligt blevet et enestaaende søgt Udflugtssted. Dens flere km lange Strandbred var dog
efterhaanden bleven saa overfyldt, at Byens Styrelse indsaa Nødvendigheden i at
skabe Byen en smuk sund Attraktion til foruden Havet, og Blackpools nye Sports¬
park blev \ irkelighed trods store økonomiske Vanskeligheder; der hører dog et vist
Mod til for en B\ paa ca. 25—30 Tusinde Indbyggere at anlægge en Park til over
2 Mill. Kr.

Planlægningen blev overdraget den kendte Havearkitekt Thomas H. Alavvson, og
efter hosstaaende Tegning er Parkens Anlægning nu sket.

Den første udmærkede Foranstaltning, han fik gennemført, var, at langs alle Bou¬
levarderne, der rigeligt tilplantede med Alletræer skulde omgive Parken, maatte Fa¬
cadegrundene paa Parksiden aldrig bebygges, og Facadegrundene modsat Parken kun
med V illaer efter hans Tegning eller efter Tegninger, der havde hans og Byraadets
Sanction; herved vil jo Boulevardernes Trærækker indgaa som et værdifuldt Led i
hele Parken, løvrigt har Mavson sammenflettet alle de forskellige Sportspladser paa
en overmaade smuk og praktisk Maade. Det centrale i hele den ca. 120 ha store
Park er den italienske Have med tilhørende Restaurationsbygning og Klubhus. Det
cirkelrunde Haveanlægs Stil følger her den klassiske Tradition. Haven sænker sig ter¬
rasseformet ned mod et smukt Blomsterparterre, i hvis Midte et pompøst Krigsmonu-
ment skal rejses.

En smuk arkitektonisk bred Anløbsplads knytter den ca. IO ha store landskabe¬
lige Sø til den italienske Have. Soen er gravet ud, i et i Forvejen sumpet Terræn, ved
Hjælp af de nyeste Gravemaskiner. Langs Bredderne findes særlig smukke Plantnin¬
ger og ved stejlere Brinker udmærkede Stenpartier.

Den stilfulde Musikpavillon er lagt ude paa en lille Pynt i Søen, dels fordi det
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Pergola ved Thepavillonen.

smukke Spejlbillede her bedst kommer til sin Ret, og dels fordi Musikkens Toner
faar en forhøjet Klangfylde ved Hjælp af den omliggende Vandflade.

Endvidere findes der flere Steder i Parken smukke Aakandedamme, Rosenhaver,
lange Stauderabatter og Pergolaer og et smukt Drivhuskompleks med et imponerende
Palmehus.

Af egentlige Sportspladser findes der bl. a. 24 Græs- og 8 Grustennisbaner, YJ
Fodbold- og Kricketbaner, 6 Bowlingplæner, I atten Huls almindelig Golfbane og
I atten Huls Babygolfbane og 2 Legepladser.

Træerne og Buskene i Parkens Plantninger er placerede efter naturlige Principper,
og de store Grupper af Eg, Elm, Birk og skotsk Fyr vil med Tiden indgaa harmo-
niskt i Omegnens Trævækst.

Grundet paa Havets Nærhed er Vinteren ret mild, og man traf derfor iblandt Bu¬
skene mange Sorter, der ikke er helt haardfore herhjemme, som t. F.ks. Olearia, \ e-
ronica Andersoni, Escallonia, Laurustinus, Diplopappus o. a. \ ed Soens Bredder var
der plantet en Rigdom af Rhododendron, Andromeda, Erica Daboecia, Hortensia,
Pernettia o. a. Surbundsplanter.

Som allerede for sagt var Parkens økonomiske Grundlag meget svagt, dog syntes
det efter de Resultater, som Regnskabet fra de færdige Sportspladser havde at opvise
efter 2—3 Aars Drift, at være meget tilfredsstillende, og der skal til Slut blot anføres
et Par Tal herom.

Tennisbanerne og den dertil hørende Thepavillon har ialt kostet 1.50,000 Kr.
forrentningen af disse Penge vil aarligt beløbe sig til 9>000 Kr., og hertil kommer
andre Udgifter vedrørende Banernes Vedligeholdelse, aarligt 3000 Kr., ialt aarlig Ud¬
gift 12,000 Kr. Indtægterne gennem den kun QO Dage lange Sæson var 19,500 Kr.,
altsaa et Overskud paa 7>500 Kr., og ialt regner man med, at Parken allerlavest skal
kunne give 70»000 Kr. i rent Overskud aarligt, naar alle Banerne er færdige og i
fuld Drift. Eig. Kiær.
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PULSATILLA - KOBJÆLDE
Den Plantebestand, som man nu om Dage tinder paa vore Stenhøje og Stenbede,

afviger i væsentlig Grad fra den, man for en eller halvanden Menneskalder siden
mødte der. Den Gang var det væsentlig Stenurtarter, Huslog, grove Stenbrækarter,
Arabis, Vinca, øget med nogle faa andre Stauder, som udgjorde Bestanden. Nu er

Udvalget ganske anderledes righoldigt. Ikke alene er den gamle Bestand bevaret og
Stenurternes Tal steget ligesom Husløgenes for ikke at tale om Saxifraga-Arternes,
der faktisk er mangedoblet; men Primlerne, Aubrietierne, Anemonerne, Acænaer,
flokkes og fylkes paa Stenhøjene, og hertil kommer de mange Dværgbuske, fremfor
alt Cotoneaster og Berberis-Arter, der har sat deres særlige Præg paa disse Anlæg.
Var der i hine Dage en enkelt Blomsterven, hvis Stenhøj havde sit særlige Præg,
fordi den rummede Planter, andre Godtfolk ikke kendte eller havde i Kultur, kunde
man være vis paa, at han havde særlige botaniske Interesser og Forbindelser eller
havde været i England eller andet Steds i Udlandet, hvor han havde lært mange
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Pulsatilla vulgaris.

nye Planter at kende, hvilke han i dyre Domme havde indkøbt til sin Have. Nu er

som alt berørt Sagen anderledes, og Tallet paa Planteskoler og Handelsgartnerier,
hvor værdifulde Stenhøjsplanter tiltrækkes, er ikke ubetydeligt. En Planteslægt, som
har bidraget sin ikke ringe Del til Stenplante-Bestandens Forøgelse og Forbedring,
er Pulsatilla, eller som den paa dansk kaldes: Kobjælde; denne skal der i det føl¬
gende vies nogle Ord.

Pulsatillaslægten staar meget nær Anemonerne, ja henregnes i mange botaniske
Værker ligefrem til nævnte Slægt; muligen \ il man ogsaa derfor i somme udenland¬
ske Kataloger og Bøger om Stenplanter maatte søge Arterne under Navnet Anemone.

Karakteristisk for Pulsatilla er det, at den — ligesom Anemone — mangler Krone,
men Bægeret udfylder dennes Plads paa den Maade, at det er mere eller mindre
farvet og saaledes paa sin \ is overflødiggør Kronen. Dette er et rent systematisk¬
morfologisk Forhold. For Biologen og Blomstervennen spiller det jo ingen Rolle, om
Blomstens Indvirkning paa vort Øje eller paa Insekterne videnskabeligt set er Bæ¬
gerblade eller Kronblade. Blomsten har, da Bægerbladene gerne er ret tæt sammen¬

sluttede, en mere eller mindre udpræget Klokkeform; dette Forhold har affødt Nav¬
net Kobjælde, hvilket vi genfinder paa tysk i Navnet Kuchenschelle. Blomsterne er

navnlig i Knoptilstanden hos de fleste Arter fint silkehaarede. Efter Afblomstringen
strækker Blomsterstænglen sig samtidigt med, at de karakteristiske Frugtsamlinger ud¬
vikler sig; hver lille Frugt („Frø") ender i en lang haaret vedblivende Griffel, og hele
Frugtsamlingen, der nu virker meget dekorativt, minder om en Fjerbusk eller et tæt
med Haar bevokset Hoved. Folkefantasien har med Henblik paa denne Tilstand hos
Kobjælden givet den Navnet Barhovede Drenge. Endnu maa nævnes, at der under
Blomsterne sidder nogle Højblade, hvilke i Knoptilstanden slutter sig helt op til Blom¬
sterne, og som derfor ofte af Ukyndige antages for at være Bægerblade; efterhaan-
den som Blomstringen skrider frem, strækker den øvre Del af Blomsterstænglen sig,
saaledes at der fremkommer et bart St\ kke imellem Højbladene og Blomsten. Hos de
fleste Pulsatilla udvikles Blomsterne før Bladene.
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Pulsatilla alpina.

Vi har her i Landet 3 Arter af Kobjælde, som har en vid Udbredelse i vore Nabo¬
lande. Hertil slutter sig nogle flere, mest af europæisk Herkomst, som sammen med
de danske Arter dyrkes i vore Haver. De tre danske Arter er: Vaar-Kobjælde, Pul¬
satilla vernalis, Nikkende K., P. pratensis, og Opret K., P. vulgaris. De andre Arter,
som man dyrker, er P. alpina, P. sulphurea, P. patens, P. Halleri', P. montana.

P. vernalis er sjælden her i Landet og er delvis fredet, den vokser paa Hedebak¬
ker i Jylland og fremvokser ret tidligt i Foraaret; allerede i April kan man mellem
de fjorgamle Blade, der endnu er grønne, omend lidt visne i Kanterne, se Blomster¬
knopperne bryde frem, tæt beklædt med gyldentbrune Silkehaar. Blomsterne udfolder
sig sidst i April eller først i Maj, de er først lidt nikkende, men senere oprette, smud¬
sighvide, udvendig schatterede med rødt eller violet. Bladene er fjersnitdelte med 2—3
lappede Afsnit.

P. vulgaris har ret store lysviolette Blomster, der fra første Færd er oprette, af
og til kan man i Naturen mellem de violetblomstrede finde hvidblomstrede Eksem¬
plarer, som vel ogsaa her og der maa være i Kultur. Bladene er betydeligt større
end hos vernalis, de er tillige dybere og finere delte. Det er den af vore 3 danske
Arter, som trives bedst i det Fangenskab, som vore Haver er for de vilde Planter.

P. patensis findes her i Landet, dels i en smudsig blegviolet, dels i en mørkviolet
og dels, sjældnere, i en hvidgul Form. Blomsterne er noget mindre end hos vulgaris,
nikkende, men henimod Afblomstringen retter Blomsterstilkens øvre Del sig ud, saa-
ledes at Blomsten bliver opret. I denne Periode saavelsom senere, naar Planterne er
i Frugt, er de to Arter vulgaris og pratensis ikke helt let at skelne fra hinanden.
Ogsaa Løvet er meget nær ens hos de to Arter.

P. pratens vokser i Mellemeuropa, Rusland og Sverige samt Asien. Den har haand-
delte Blade, hvis Afsnit atter er kløvede. Blomsterne er blaaviolette, mere aabne end
vulgaris, navnlig hen mod Afblomstringen og med Blomsterstilken mere slap end hos
denne. I Kina skal der findes en særlig smuk Varietet af patens. Denne omtaler Far¬
rer i en af sine Bøger. Han har set den i Hjemstavnen og udtaler det mest levende
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Ønske om at komme i Besiddelse af Fro af den; hans Møde med den kommer vi
senere tilbage til.

P. Halleri har hjemme i Alperne og Mellemeuropa, hvor den vokser paa tørre
Lnge og Heder. Den er sjælden ægte i Kultur. Behaaringen hos denne Art er kraf¬
tigere og tættere end hos de foregaaende Arter, hvilket giver Planten et karakteri¬
stisk Udseende.

P. montana skal være nær beslægtet med pratensis, hvis Stedfortræder den er i
visse Omraader af sin Voksekreds. Den har større Blomster af en smukkere Farve
end pratensis, mørkt violette eller mørkt vinrøde. Den er vistnok tilbøjelig til at ba¬
stardere med andre Arter, i alt Fald dyrkes der i vor botaniske Flave en Form, der
ikke kan godkendes som den rene Art.

P. alpina afviger i visse Maader betydeligt fra de andre Arter. Den har hvide
Blomster, der fremkommer samtidigt med Bladene eller snarere efter, at disse er ud¬
viklede. Bladene er dobbelt fjersnitdelte, betydeligt større end hos de andre Arter;
ligeledes er Højbladene kraftigere og større end hos de andre Arter og af samme
Bygning som Rodbladene. P. alpina forekommer i Bjærgegne fra Pyrenæerne til Bal¬
kan, fortrinsvis paa Kalkbund.

P. sulphurea staar saa nær alpina, at den gerne regnes for en Varietet heraf, den
afviger ved at have svovlgule Blomster og med Hensyn til Voksested at holde til
paa kalkfattig Jordbund.

Aled Hensyn til Dyrkningen af Kobjælderne i Haven maa der tørst tænkes paa
selve Anskaffelsen. Den bedste Maade at faa dem paa er at købe Planterne fra et
Staudegartneri, hvor man giver sig at med Formering at Stenhøjsplanter. Alan bør
fortrinsvis vælge unge Planter, selv om man derved udsætter Haveejeren for at maatte
vente et Aar mere, inden de kommer i Blomst, men det lønner sig; dels er de unge
Planter billigere, og dels vokser de lettere efter Udplantningen paa Stenhøjen.

En og anden, som har let Adgang til Lokaliteter, hvor Pulsatilla vokser, vil maa-
ske ved Opgravning paa Stedet søge at fremskaffe Planter; dette bør dog fraraades.
Dels er det naturfredningsmæssigt set forkasteligt at fjerne disse smukke karakteri¬
stiske Planter fra deres naturlige Omraade, og dels er det meget vanskeligt at faa
slige opgravede Planter til at slaa an; Pulsatillas Rødder gaar nemlig dybt i Jorden.
Dette gælder ikke alene vore hjemlige Arter, men ogsaa de fremmede Arter. Oven¬
omtalte Farrer giver os herom en Skildring at sin Jagt i Kina paa den purpurfarvede
f orm af P. patens. „Den fremskyder ved Kinas Ming-Kejseres Grave, og den sender
sine Rødder ind imellem Stenblokkene ned i selve Gravhvælvingerne. Jeg saa denne
Kobjælde i den store ode Klippedal, der er vogtet af uformelige Stenuhyrer og fyldt
med stedsevarende Stilhed. Det var i Marts, intet Livstegn var synligt, kun ved hver
afdød Fyrstes Grav blomstrede Pulsatilla i Revnerne mellem Tempelgaardens Flise¬
sten. Jeg rev Huden af mine Knoer ved at prøve paa at arbejde en Plante løs i det
torfængelige Haab blot at faa fat i en enkelt lille Plante; alt var forgæves. Gid en
eller anden vilde komme did hen i August, naar Frøet er modent, og sende mig noget
af dette".

Farrer peger paa det rette. :\lan bør formere Pulsatilla ved Frø. Helst bør dette
om muligt saas, naar det er friskhøstet, saa spirer det lettest. Dog bor man ikke
utaalmodigt bortkaste Frø, der ikke vil spire, i alt Fald ikke før et helt Aar efter
Saaningen. Man saar bedst i Skaale eller Kasser i Lyngjord blandet med Sand og
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Aim. Kobjælde som Kantplante.

prikler senere i Kasser; derefter følger Udplantning paa Forineringsbede eller enkelt¬
vis Potning i Smaapotter.

Kobjælde plantes paa Stenhøje; Arter som pratensis paa sandet Jord, alpina paa
Kalkunderlag, sulphurea paa kalkfattig Bund og vernalis i gruset-stenet Lyngjord. Arter
som vulgaris og patens trives bedst paa Lyngjord, t. Eks. plantet ind imellem Lyng¬
planterne. Alan bør ikke omplante Pulsatilla; lader man den staa i Ro, kan den ud¬
vikle sig til store Blokke, særlig gælder dette vulgaris, der kan bringe op til 40 Blom¬
ster. Ganske vist kan slige Planter efterhaanden blive udlevede; man maa derfor sørge
for stadigt at have en Reserve af unge Planter til Afløsning.

Til Slut lidt om Navnene. Navnet Kobjælde er jo meget betegnende, eftersom
Blomsternes f orm især i Knoptilstanden er klokkelignende, og dog er Navnet maa-
ske uberettiget. Vi har det vel fra det tyske Navn Kiichenschelle. Efter Stavemaaden
maatte man tro, at Ordet havde med Køkken at gøre, hvad dog ikke kan være Til¬
fældet. Det skulde derfor snarere staves Kiihchenschelle, hvis det vel at mærke har
med Ko at gøre. Men dette betvivles af somme Forskere, der mener at det har Forbin¬
delse med Gugel-Hætte, Kabuds, hvilket der jo ogsaa kunde være Mening i. I flere
Lande har Kobjælden Navne, der oversat til dansk vilde lyde Paaskeblomster eller
Paaskeroser; her i Landet findes det sidstnævnte kun paa Amager i Formen Pascken-
roschen antagelig en Levning fra den hollandske Indvandring i Chr. d. 2.s Dage.

Axel Lange.

* *

*
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Picea excelsa procumbens.

HA A RDF ØRE DVÆRGNAALETÆRER
Egnede til Indplantning i Urner og Vaser.

I vort ugunstige Klima er det vanskeligt at finde stedsegrønne Planter, der er egnet
til \ asedekoration, ogsaa om \ interen, idet de stedsegrønne Planter eller Naaletræer
i klart Frostvejr, i Dagmildningen, naar Solen brænder paa, fordamper en Del Vand.
Dette \ and er det Rodens Mission at fremskaffe. Planter i en gennemfrossen Sten¬
eller Jernvase, antagelig anbragt højt til Vejrs, paa en Terasse eller i Rosenhaven,
frit udsat tor \ ind og \ ejr, maa kunne klare sig uden V and den lange Vinter igennem
og endda beholde sit friske, pyntelige Ydre. Som Følge heraf kan Udvalget af egnede
Planter ikke blive stort; men mellem de højalpine Dværgformer af Gran og Fyr findes
netop det, vi søger. Disse Plantearter lever i deres Hjemstavn under lignende Forhold,
som Planterne i omtalte Vaser vil faa, idet de vokser fastklemte i Klippespalter. Ofte
er de dækket med Sne, men ligesaa ofte er de i stærk gennemfrossen 1 ilstand udsat
for stærkt Sollys og Blæst.

Af Fyrrene er den mest anvendelige Bjergfyrren Pinus montana; en Afart af denne
er Pinus montana Mughus, der har en kompakt \ ækst. Pinus Ceinbra er ikke nogen
egentlig Dværgform, men vil efterhaanden blive det, naar Vækstbetingelserne er, som
de vil blive i en Vase.

Mellem Rødgranens Dværgformer findes en Del velegnede Arter, som Picea excelsa
procumbens, P. e. Clanbrasiliana, P. e. pygmaea og andre. Desuden er der Abies bal-
samica hudsonica, en Dværgform af Balsamgranen.

Ovennævnte turde være de haardføreste, til mest udsatte Steder, medens efter¬
følgende kun bør anvendes, hvor Havens Træer og Buske yder nogen Læ, og hvor
der ikke er Træk, f. Eks. ved et Hushjørne. Disse lidt mere kælne, men anbefalelses¬
værdige Sorter er: Chamaecyparis obtusa pygmaea, japansk Dværg-Cypres, Juniperus
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Picea exelsa Elwangeriana.

chinensis Pfit^eriana, en smuk blaagrøn, krybende kinesisk Enebærart. Thuja occiden¬
talis globosa, T. o. Little Gem, og T. o. umbraculifera, der alle tre er Dværgformer
at den almindelige Thuja.

Pasningen af saadanne Planter er meget nem, den bestaar kun i Vanding, og erfa¬
ringsmæssigt lider i hvert Fald Fyr- og Granarterne ikke af at blive glemt et Par Dage,
selv i den varmeste Sommertid. Jo mindre Vækst Planterne gør oin Sommeren, des
bedre holder de om Vinteren. Svend Poulsen.

* *

*

RODGERSIA
En lille Slægt af Stauder hørende til Stenbrækfamilien og vildtvoksende i forskel¬

lige Egne af Kina og i Japan.
Rodgersia æsculifolia, af hvilken et Fotografi ledsager denne Artikel, bliver 60 til

SO cm høj. Den har store fingrede Blade, der minder en Del om Flestekastaniens,
en Lighed, hvortil ogsaa Nav net hentyder. Den meget omfangsrige og meget smukke
og dekorative Løv masse har—navnlig i den første Halv del af Vækstperioden —en stærkt
iøjnefaldende bronzegrøn Farve, hvilket har givet Anledning til, at Planten har faaet
Navnet Bronceblad. Mod denne Bladenes særegne Metallød tager de hvide Blomster
sig ypperligt ud. De er smaa, men mange, og fremkommer i store, over Løvet frit
løftede, toplignende Stande, meget mindende om Blomsterduskene hos visse Spiræa-
og Astilbearter. Hele Planten virker fremmedartet, den er noget for sig selv og bedst
egnet for Stenpartiet, hvor Halvskygge passer den godt. Kan den anbringes saaledes,
at den spejler sig i \ and, er Virkningen storslaaet. I fen temmelig fugtig dybmuldet Jord-
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Rodgersia æsculifolia.

bund, gerne med Tilskud at Førvejord eller Tørvestrøelse, trives den bedst, og den
elsker gammel Gødning.

Rodgersiaarterne har alle en tyk skællet Rodstok, de breder sig hurtigt, og Væksten
er kraftig og sund; Sygdomme kender de ikke til. Formeringen foregaar let ved De¬
ling, men da det tager 1 id tor dem at komme til Kræfter igen efter denne Opera¬
tion, og da de i det hele taget reagerer stærkt overfor Omplantning og Forstyrrelser
ved Roden, bør de lades urørte paa Voksestederne saa længe som muligt.

Rodgersia pinnata ligner R. æsculifolia, men Bladene er smallere og ikke saa smukt
farvede, til Gengæld er de mere elegant tormede end hos førstnævnte. Blomsterne er
rosa og Standen stærkt forgrenet. Der findes en meget smuk Varietet med hvide
Blomster.

Rodgersia tabularis er en hel anden I \ pe. For det tørste er Bladfarven lysegrøn,
og dernæst er Bladenes l orm helt anderledes end hos de to forannævnte. De er

store, aldeles runde og stjernerihbede, med Bladstilken fæstet midt under Bladet. Der
findes ingen Aabning, der fra Bladranden leder ind til — eller blot i Nærheden at
Bladstilken, og dette gør, at Bladene med de lodrette, tykke Bladstilke og den gan¬
ske vandrette Bladplade skuffende minder om Taburetter. De talrige gullighvide Blom¬
ster bæres af indtil meterhøje Stængler. Blomsterstandenes øvre Forgreninger har
overhængende, altsaa nedadbøjede Spidser. Planten kan dyrkes ganske som R. æs¬
culifolia.

Disse er de tre Arter, man hyppigst træffer i vore Haver. A. Ulleriks.
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Niels Skovgaard: „Havhesten".

„G RØNNE GAARDE N"
KUNSTINDUSTRIMUSEETS GAARD

Redaktionen har bedt mig til hosstaaende Billeder skrive et Par Linier om Grøn-
negaardens Omlægning, der fandt Sted IQ2.3—24 samtidig med Hospitalets Omdan¬nelse til Hjem for Kunstindustrimuseet.

I en lang Aarrække forud blev Bygningerne lejet ud til Privatfolk, og der sam¬ledes i Tidernes Løb en ejendommelig Kreds af Mennesker, et helt lille Folkefærdfor sig, der satte mere Pris paa de idylliske og morsomme Omgivelser end paa mo¬derne Bekvemmeligheder. Det var mest Kunstnere. Grønnegaarden var fælles Havefor den lille Koloni, og var stærkt præget at Beboernes nænsomme Sans for male¬risk Lorden. De to Endepavilloner, der nu forbindes af Græstæppet, varden Gangforbundne med en stærkt oprundet, brolagt V ej med dybe Rendestene og Græs mel¬lem Brostenene. I Resten af Arealet, hvor Træerne ikke tog alt Lys, var spredt Bedemed store, ubeskaarne Roser, eetaarige Planter og V edbend. Hist og her var der smaaStumper Græs. fuglelivet var overdaadigt, baade i Træerne, i Bure og Dueslag. Alt
var forfaldent, Mure, Døre og Bænke. Det var en meget stærk Overgang faa Skridtderfra at træde ud i den ulastelige Bredgade.

Arkitekterne, Ivar Bentsen og Kaare Klint, overvejede en Tid, om det skulde
være muligt at skabe noget i Retning af Haven ved CIuny-Museet i Paris, hvor al
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Slags udendørs Museumsgenstande rager op som V ragstumper i et Hav af Vedbend.
Men sligt lader sig sjælden efterligne, og ret beset var det vel heller ikke ønskeligt.
Idyllen maatte fjernes. Niels Skovgaards Brønd fik en Plads, der kunde synes skygge¬
fuld for en Havhest, men som alligevel passer godt til Dyrets Tungsind. Og Museets
Friluftsgenstande rangeredes ind i Trærækkerne paa en Maade, der dæmper Sam¬
lingens Uensartethed.

Naar man nu ser Caarden, der blot bestaar af et Græstæppe med to brolagte
Alléer, vil man ikke tro, at denne Omdannelse havde kostet et Par og Tredive Tu¬
sind foruden Haandværker-Arbejder som Brolægning o. s. v. Vanskeligheden bestod
dels deri, at største Delen af Gaardens Terræn laa 40—50 cm højere end Brolæg¬
ningen ved Foden af Bygningerne, og dels deri, at dette Lag og det underliggende
var uegnet til Madjord. Hele Massen var fremkommet ved, at man i Tidernes Løb
øjensynlig sjældent havde fjernet organisk Affald, og samtidig bekæmpet det deraf
opstaaende Uføre ved Tilførsel af uorganisk Affald, især Murbrokker.

Træerne, (hvis Alder engang burde undersøges med et Tilvækstbor), er vistnok
i sin Tid, efter at den store Mur, der i 1700-Tallet delte Gaarden paa tværs, var
faldet, plantede som Quincunx, som man sagde i Datidens Terminologi. Det vil sige,
de var plantede i Forbandt jævnt over hele Gaarden. Dette var gjort paa en sju¬
sket Maade. I Begyndelsen har de været holdt skaarne, senere har man ladet dem
vokse, og har i Tidens Løb fjernet de mest generende, især langs de lave Længer.
Som man vil kunne se af Billederne havde Lindetræerne slaaet Rødder i Opfyld-
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ningen, saaledes at de fleste Træer havde et Sæt Rødder 40-50 cm over den op¬
rindelige Rodhals. Afgravningen turde derfor ikke foretages uden omhyggelige Bar¬
duneringer. Da der var en Del tomme Pladser i de to nuværende Alléer, maatte
der foretages en Del Flytninger, som disse, i Tiderne haardt prøvede Træer, kom
godt fra. Af Hensyn til Stabilitet og Rodbehandlingen, og for i det Hele at faa Liv
i Væksten, maatte der foretages stærk Kronebeskæring.

Den gamle „Jord" blev harpet, kalket og delvis fornyet, men da al Transport
gik gennem Bygningerne, var baade Udlosning og Tilførsel et omstændeligt Arbejde
for d'Hrr. Sørensen & Nørgaard, der udførte det.

Træerne, der var helt stagnerede med ganske korte Aarsskud, tog straks til at
vokse meget stærkt, saa stærkt, at Lysforholdene i Museet en Dag vil \ ære truede.
Ln anden Ulempe ved Træernes stærke Vækst er dog, at de tunge, løv rige Grene,
der paa mange Træer hænger langt ned, tager Lyset fra Græsset, saa dettes Triv¬
sel og l dseende visse Steder er meget ringe. Det er selv følgelig en let Sag ^d høj
Opskæring at skaffe Græsset bedre Betingelser — i hvert I aid saa gode som de kan
blive under Lindetræer — men netop de lave nedhængende Grene giver Museets
Grønnegaard en let Lukkethed, og de dæmper det grelt Overskuelige i Pladsen
mellem de fire Mure. Men en Gang kommer Valget: Grene eller Græs.

G. N. Brandt.
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DEN MODERNA TAKTRADGÅRDEN
Taktrådgården, som de senaste åren kommit alltmer på modet, men av allmån-

heten betraktats som en rikemans nyck eller leksak, borjar gora sin humana och so-
ciala mission gållande. Det har lyckats våra moderna arkitekter att konstruera tak,
som kunna båra riktiga trådgårdar och ej bara ditsatta plantlådor.

Bilderna visa en dylik trådgård. anlagd på en stor kontorsbvggnad i Bremen. Den
år en oas, dår de anstållda vederkvicka sig, och från lunchrestauranten ha den hår-
iigaste utsikt over gråsmattan, blommorna och vattenkonsten. Hår promenera de och
njuta av mera luft och ljus ån i en dverfylld park.

Trådgården begrånsas i norr av restaurantbyggnaden, i oster av en utmed hela
anlåggningen lopande tåckt loggia, och ligger alltså i lå for kalla vindar. I våster och
soder infattas den av en hogre ån gråsmattan planterad Pinus-montan-håck. Denna
skår i massiva block med vissa mellanrum in i gråsmattan och bryter herigenom den
annars allt for långa linjen. Håcken i sin helhet inramar och sammanhåller trådgår¬
den till ett organiskt helt utan at stora utsikten over staden. Då den dagligen beso-
kes av tlera hundra månniskor, var det ej formånligt låta gråsmattan gå ånda fram
till loggian, varfor dår anlades en bred våg av stenplattor. Denna stoter med en 15
cm hog sandstenskant mot gråsmattan. Riktig drånering og våi sammansatt jordbland-
ning sorja for att gråsmattan forblir jåmn och gronskande.

Såsom tramgår av bilderna beiinner sig en liten vattenkonst i trådgårdens långd-
riktning. Den våxer fram ur gråsmattan och inramas av hoga buxbouispyramider.
Till hoger dårom lysa de långa rabatterna med sommarblommor, vilka åro infogade
melian håckens framspringande kuber.

I rådgården ansluter sig med sina strånga linjer till den moderna byggnaden och
viser ett godt resultat av samarbete melian arkitekt och tradgårdsarkitekt.

Richard Homann.
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Struthiopteris germanica.

FRILANDSBREG NER
Bregnerne, som danner en egen Afdeling af Planteriget, adskiller sig fra de an¬

dre Planter ikke alene ved bestemte botaniske Kendetegn, men ogsaa i Regelen ved
et saa karakteristisk ^dre, at de fleste Arter selv af mindre plantekyndige straks er¬
kendes som Bregner. Dernæst er en Mængde Arter i Besiddelse af saa stor Sken¬
hed i Habitus, Bladform og Bladfarve, at det er ganske naturligt, at Bregnerne har
erhvervet sig mange V enner blandt Planteelskere og særlig i Væksthuskulturer er

komne til at spille den store Rolle, som de ger nu til Dags.
Paa Friland anvendes Bregner derimod endnu ikke saa meget, som de kunde og

burde, hvilket formentlig maa tilskrives manglende Kendskab til Plantematerialet. I
sterre Haver vil der naturligvis altid være tiere Steder, der egner sig for Bregner,
og altsaa ogsaa sterre Anvendelse for dem end i mindre eller ganske smaa Haver,
men selv i disse sidste, er der ikke nogen Undskyldning for ikke at bruge dem, thi
i enhver Have vil der i \ irkeligheden stedse være et eller andet Sted, der egner sig
til Bregner, og da man foruden vore egne danske Arter ogsaa har mange smukke
Varieteter af disse samt mange fremmede baade smukke og haardfere Arter, burde
man altid forege Havens Bestand at Arter og derved dens Tiltrækningskraft ved en
Plantning af Bregner.

Da Variationen af selve Voksestedet for Bregnerne i vild Tilstand er meget be¬
tydelig, idet man kan tinde Arter voksende paa de mest forskelligartede Lokaliteter,
saaledes i Skove, Moser, ved Vandbredder, i Vandet, paa Heder og terre Klipper,
snart i Sol og snart i Skygge og enkelte i en Hejde over Havet paa 4—5000 m,
er det ikke alene i enhver Have, at Bregner kan tinde Anvendelse, men de kunne
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Polypodium vulgare.

ogsaa, overensstemmende med deres Natur og Voksemaade, anvendes paa forskellige
Maader, hvilket nedenfor nærmere skal omtales.

De større og mere dekorative Bregnearter egner sig godt baade til Plantning i
Grupper, hvor Solstraalerne brydes af foranstaaende Træer eller Bygninger og til
nordvendte eller noget beskyggede Rabatter, dernæst kan de plantes i Ldkanten
af Busketter, hvor der findes lidt Skygge, og endelig er de fortrinlige til Plantning i
større Mængde mellem Træerne i skovagtige Bevoksninger i store Parker. De min¬
dre Arter, som dels er hjemmehørende paa Klipper og dels i Skovbund, anbringes
bedst paa Nordsiden af Stenhøje eller paa et i Halvskygge liggende Stenbed, hvor
de naturligvis hver især maa tildeles den for dem mest passende Jord. Men ogsaa
de større Arter Skovbregner kan anbringes paa Stenhøje og Stenbede, hvor de tri¬
ves udmærket, naar de faar god Muldjord og passende Skyggeforhold, og netopsaadanne større Arter kan man af dekorative Hensyn vanskeligt undvære mellem
de lave Arter. Har man endelig i en Have et Vandløb eller et Vandparti, vil der
ogsaa ved dettes Bredder være Plads for enkelte fugtighedselskende Bregnearter.

F.n Hovedbetingelse, for at i al Fald de fleste Bregner kan trives paa de nævnte
Voksesteder, er godt Læ; stærk Blæst vil nemlig dels piske og knække Bladene ogdels bevirke saa stærk en Fordamping hos Arter med tynde bløde Blade, at disse
endog om Sommeren i helt udviklet Tilstand kan udtørres og svides saaledes, at
Planternes Udseende helt ødelægges. De større Bregnearter stiller ikke store Krav
til Jordsmonnet, idet de trives vel i en almindelig porøs, jævn fugtig Muldjord, men
da de fleste er Skovplanter, vil det naturligvis være gavnligt at tilføre Humus i Form
af Bladjord, Lyngjord eller forraadnet Gødning. De lave Klippebregner, som anbrin¬
ges paa Stenhøj, plantes tæt op ad Stenene eller klemmes ind i smalle Revner mel-

43



Polystichum aculeatum.
Scolopendrium vulgar«*.

lem Sten i en pores grusholdig Jord, medens lave Skovbundsbregner plantes i lethumusholdig Jord.
Plantningen foregaar bedst om Foraaret, inden Bladene begynder at skyde frem,men ogsaa Ffteraarsplantning kan anvendes. Nogle Bregner kunne blive staaendemange Aar paa Y oksestedet, men efter kortere eller længere Tid, vil det dog forde fleste Arters Vedkommende blive nødvendigt at foretage en Omplantning ogeventuelt en Deling. Adskillige Arter med krybende Bodstok vil nemlig have fjernet sigfor langt fra det oprindelige Voksested og maaske have blandet sig med andre Ar¬ter; nogle Arter med opret Bodstok har maaske under \æksten hævet deres Bod¬stok saa højt over Jorden, at de af denne Grund bør omplantes og sættes dybere,thi i modsat Fald vil de blive svagere og være mere udsat for Frostens Paavirkning;og endelig vil en Del Arter, der særlig udmærker sig ved deres smukke Vækst, saa-længe der kun er een V ækstspids, i Begelen tabe det smukke Udseende, naar derkommer Sideskud, hvorfor det i saa Fald ogsaa vil >ære nødvendigt at omplante dem.Det er en Selvfølge, at Bregner ikke maa mangle tilstrækkelig Fugtighed ved Bo¬den, men ogsaa en jævnlig Oversprøjtning i tørt Vejr vil være nødvendig, hvis manvil bevare dem friske "og frodige. Da de danske Bregnearter i deres naturlige Til¬stand om Vinteren dækkes noget af deres eget visne Løv og andet vissent sammen¬blæst Løv, der lejrer sig om dem, vil det let indses, at Dækning er nødvendig elleri al Fald heldig, baade for de danske og for de fremmede haardføre Bregnearter.Dækningen udføres sædvanlig med Løv, der hindres i at blæse bort ved paalagteGranris. Et Lag forraadnet Gødning imellem Planterne vil ogsaa i Almindelighedvære anvendelig som Beskyttelse og vil samtidig tilføre dem forøget Næring. Desmaa ægte Klippebregner paa Stenhøje dækkes bedst med Granris alene.Formeringen af Frilandsbregner foregaar sædvanlig ved Deling af den tueformedeeller krybende Bodstok eller ved enkelte Arter ved Udløbere.
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Adiantum pedatum. Polystichum aculeatum var. proliferum.

Som smukke og villigtv oksende Frilandsbregner kan følgende Arter nævnes.
Adiantum pedatum fra det nordlige Amerika og Asien bliver ca. 60 cm høj og

er med sine mørke glinsende Stilke og fine lysegrønne Blade en af de smukkeste
Frilandsbregner. Den vokser mest i skyggefulde humusrige Skove og plantes her paa
et beskygget Sted i let porøs Jord.

Asplenium angustifolium, N. Amerika, ca. $0 cm, har gulgrønne, glatte, fjersnit-delte Blade. Anbringes paa Stenhøj.
Asplenium Trichomanes, Rundfinnet Radeløv er en dansk, smuk, lille, spæd Bregnemed overvintrende, mørkegrønne, smalle, finnede Blade med glinsende, sortbrun

Stilk. Plantes paa Stenhøj.
Athyrium Filix femina, Mangefinnet Fjerbregne, dansk, indtil I m høj Bregne med

friskgrønne, bløde, 2—3 Gange fjersnitdelte Blade. F-gner sig til Grupper og findes
i en Mængde Varieteter, hvis Blade ofte er stærkt delte eller monstrøst hanekam¬
formede i alle Spidser. Særegne Former er: A. F. f. var. multifidum og var. Victoria.Blechnum penna marina fra Australien og S. Amerika er ganske lav, tæppedan-nende med smukke, mørkegrønne, glatte, overvintrende Blade. Plantes paa Stenhøj.

Cystopteris bulbifera, N. Amerika, 30—60 cm. Bladene er smalle og bærer ærte¬
store Bulbiller, der snart falder af og spirer det næste Aar.

C. fragilis, Skør Blærebregne, 30—40 cm, findes i alle Verdensdele og har lyse¬
grønne, 2—3 Gange fjersnitdelte Blade. Dyrkes paa Stenhøj.

Dryopteris dilatata, Bredbladet Mangel&v er en dansk, anselig Bregne med indtil
I m lange, mørkegrønne, bløde, 3 Gange fjersnitdelte Blade.

D. Filix mas, Almindelig Mangelø\\ almindelig, dansk, indtil ] m høj, kraftig Bregnemed mørkegrønne, dobbeltfjersnitdelte Blade. God Gruppeplante, der kan staa mangeAar uden Omplantning. Af de mange \ arieteter maa fremhæves D. F. m. var. crista-
tum og var. grandiceps, begge med hanekamformede Bladspidser.
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Osmunda Claytoniana.

D. Goldieana, N. Amerika. Har indtil I m lange og ca. %0 cm brede, bleggul¬
grønne, glatte, dobbeltfjersnitdelte Blade. Er en af de største og anseligste Bregner.

D. pulchella, ca. 3C) cm høj, er en af de sirligste danske Bregner med lyse, glatte,
tynde, tredelte Blade med mørke glinsende Stilke. Den bør ikke mangle i en Sam¬
ling Bregner og dyrkes paa en beskygget Plads i en let, løs, humusrig Jord.

Onoclea sensibilis fra N. Amerika og 0. Asien bliver 30—40 cm høj og har smukke,
lysegrønne, fjersnitdelte, brede Blade. Plantes i Skygge paa Stenhøj.

Osmunda cinnamomea, Amerika, Japan, ca. SO cm, har golde, fjersnitdelte Blade
og i Midten frugtbare, smalle Blade uden Bladkød.

O. Claytoniana, N. Amerika, Asien, 6O—80 cm, med dobbeltfjersnitdelte Blade,
har i Midten frugtbare Blade delvis uden Bladkød.

O. regalis, Kongebregne, findes vildtvoksende i Danmark og bliver indtil 1,50 m
høj. Har dobbeltfinnede, lys gulliggrønne Blade; paa de frugtbare Blade sidder den
frugtbare Del i Spidsen. Disse tre Arter er meget smukke og trives bedst i en fug¬
tig moseagtig Jord.

Polypodium vulgare, Almindelig Engelsød, dansk, 15—25 cm lange, fjersnitdelte, over¬
vintrende Blade. Den findes almindeligt paa Stengærder og i aabne Skove og kan
en Tid taale en Del Tørke. P. v. var. cambricum har smukke, dybt indskaarne, men
altid golde Blade. Begge dyrkes paa Stenhøj, men helst i lidt Skygge.

Polystichum Braunii, Hjemsted flere Steder i Europa, Japan og N. Amerika, har
bløde, friskgrønne, dobbeltfjersnitdelte, indtil 80 cm lange, ret laadne Blade.

P. acrostichoides, N. Amerika, ca. 45 cm høj med smukke, mørkegrønne, læder¬
agtige, overvintrende, fjersnitdelte Blade, som i dens Hjemstavn benyttes til Julede¬
koration.
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P. aculeatum, Europa, Asien, er en smuk, kraftig, indtil I m høj Bregne af regel¬
mæssig Vækst med 2-3 Gange fjersnitdelte Blade. Egner sig godt til Grupper. Af
denne meget variable Art findes en Mængde smukke Varieteter, hvoraf kan nævnes
P. a. var. divisilobum med meget stærkt delte Blade og var. proliferum, som er lavere
med smalle, findelte Blade, hvis Midtribbe er tæt beklædt med brune Avner.

Scolopendrium vulgare, Hjortetunge, Europa, Afrika, Asien, Amerika, 60 cm høj,
har udelte, smalle, næsten læderagtige, overvintrende Blade. Dyrkes paa Stenhøj. Af
den store Mængde ofte monstrøse Varieteter maa særlig nævnes den meget smukke
S. v. var. crispum, hvis Blade er stærkt krusede og bølgede i Randen samt stedse
golde. Den forveksles ofte med var. undulatum, som ligner den, men bærer frugtbare
Blade.

Struthiopteris germanica, Strudsvinge, dansk, indtil 1,25 1,1 høj. Har lysegrønne,
fjersnitdelte, golde Blade i Krans og i Midten sortbrune, frugtbare, korte Blade. Det
er en af de smukkeste og anseligste Frilandsbregner, og den egner sig saavel til
Grupper som til Stenhøje. G. A. Becker.
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Phdadelphus Lemoinei Virginal. Maaske den bedste af alle Lemoines gode Hybri¬der. Er en sund robust Plante med ret store, ru Blade, den blomstrer villigt og tæt
paa de eetaarige Skud. Væksten er moderat, og Planterne taaler, takket være deres
Evne til at blomstre, selv fra noget svagt Træ, Beskæring. Blomsterne er store, skaal-
formede, godt fyldte. Duften er behagelig, ikke for stærk. Farven er den hvideste
hvide. Svend Poulsen.
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Plan over Udstillingen.

GARTNERNES FO RA ARS UD STI LE IN G 1931
Den 24. April aabner de københavnske Gartnere den aarlige Foraarsudstilling i Forum.
Disse Foraarsudstillinger, der hidtil har nydt godt af Publikums overvældende Besøg, er ogsaa

en god Maalestok for hvad Gartnerne paa denne — vel nok den for Gartnerne vanskeligste — Aars-
tid kan præstere.

Naar man betænker, hvilke Masser af Produkter Kæmpehallen kræver for at Udstillingen skal
kunne fremtræde i bugnende Fylde, som et af Natur og Kunst prangende Overflødighedshorn, da
forstaar man, at vore Gartnere, ved Gang paa Gang at fylde Forum med de herligste og mest fuld¬
endt dyrkede Produkter, kan rose sig af, at være paa Højde med de bedste indenfor Faget, Verden
over.

Udstillingen arrangeres som et udpræget dansk Foraarslandskab, inddelt med gamle Raftehegn og
bevokset med nysudsprugne Træer og Buske; Restaurationen omdannes til en gammel Kro. En idyl¬
lisk Vandmølle med filhørende Mølledam anbringes i Landskabet, ligesom der opføres en rigtig
Amagergaard og en gammel Stubmølle. I denne smukke Ramme anbringes de forskellige Grupper
af blomstrende og ikkeblomstrende Planter, Haveanlæg, Champignonskulturer o. s. v.

Særlige Afdelinger forefindes for afskaarne Blomster; Blomsterhandlerne udstiller Binderi, Deko¬
ration, Borddekorationer, Stueinteriers og lignende. Amagerlands Producentforening, Københavns
Handelsgartnerforening, Østifternes Haveselskab og mange andre møder op med store kollektive
Specialudstillinger. Københavns Husmoderforening vil demonstrere delikate Anretninger af Frugt og
Grønsager, og forskellige Firmaer vil udstille de mest moderne Havebrugsredskaber og Maskiner.

Alt i alt tegner denne Foraarsudstilling til at ville blive endnu smukkere og endnu mere stor-
slaaet end tidligere Udstillinger, og vi anbefaler vore Læsere at notere Tiden og aflægge den et
Besøg. V. H.
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KONGENS-HAVE OG DENS FREMTID
Offentlige Parker og Haveanlæg kan gøre Fyldest paa forskellig Maade, og hvert

enkelt Tilfælde maa behandles som en Ting for sig med det Formaal altid at bringe
det bedst mulige ud af netop dette Areal.

Man er i Nutiden kommen bort fra den Parktype, der var næsten eneraadende
endnu for en Snes Aar siden, den Anlægsmaade, der præger Ørstedsparken, Kon¬
gens-Have og under større Forhold ogsaa Fælledparken, Anlæget med mange brede
Gange, der i blødt buede Linier inddeler Arealet i større og mindre Plæner med
Plantningerne samlede om alle Vejskæringer, hvorved Græsplænerne saa vidt mulig
synes at fortsætte hinanden tværs over Gangene og samles til større Sletter, ind¬
rammet af Træer og Buske. Hvor Terrænet byder paa ret stor Højdeforskel som
i Ørstedsparken, i dette særlige Tilfælde tillige med en stor Vandflade som sam¬
lende og livgivende Element, viser denne Anlægsmaade sig fra den fordelagtigste Side;
men i Kongens-Have er dens Værdi langt mindre overbevisende, hvor Gangenes
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Skovbundsplanter i Hamburger Stadtpark, i Forgrunden Digitalis og Bregner.

Bøjninger er ganske vilkaarlige uden det bølgende Terræns Motivering, og i Fæl¬ledparken viser de mange lige Stier, som det efterhaanden har været nødvendigt at
anlægge uden egentlig liniemæssig Forbindelse med det oprindelige Gangnæt, at derhar været noget galt i Planen, noget der slet ikke svarede til den Brug, hvortil Par¬ken er beregnet.

Paa den Maade anlægges offentlige Haver ikke længere. Det er nu den engelske
Folkepark med store ubrudte Græssletter, der som oftest og ikke med Urette efter¬
lignes; men under særlige Forhold, som f. Eks. ved Enghaveparken, har man fore¬
trukket en helt anden Form som bedre svarende til Formaalet, og Flellerup Strand¬
park eller den nye Park ved Hvidøre er igen lige saa forskellig fra den gængse en¬
gelske Folkeparktype som fra Parken ved Enghavevej.

Man er med andre Ord blevet klar over, at den Udformning, den Karakter, et
Anlæg gives, afhænger baade af de Betingelser, Arealet byder paa, og af de For-
maal, Anlæget skal opfylde.

Stiller man sig nu ganske frit overfor Spørgsmaalet Kongens-Have og undersøger,hvilke naturlige Betingelser dette Terræn frembyder, saadan som det ligger med sin
Indramning, sin Overfladeform, sine Jordbundsforhold, sin Plantebestand og sine Mo¬
numenter, og naar man derefter ligesaa uhildet overfor alt tilvant søger at klare for
sig, hvilke Formaal en Park paa dette Sted bør opfylde,— ja, saa kommer man i alle
Tilfælde ikke til et Resultat, der falder sammen med den Plan, som foreligger.
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Skovbundsplanter i Hamburger Stadtpark, i Forgrunden Akelejer.

Noget, der straks springer i Øjnene, er den Kendsgerning, at Arealet ligger helt
omkranset af en høj Bebyggelse, idet alle Grænser danner den ene Side af en Gade,
hvis anden Side er høje Huse. Dette medfører, at Træbestanden ikke kan fjernes eller
i højere Grad reduceres, uden at Husene vil blive Rummets Vægge. Der er ganske
vist mange præsentable Bygninger imellem, men som Samling vil de danne en højst
uheldig Ramme omkring et Haveanlæg. Altsaa maa Træerne saa vidt mulig bevares,
og der maa sørges for Afløsning for dem, der efterhaanden vil falde. Jordens Over¬
fladeform er „flak som en Pandekage" og giver ingen større Anledning til „land¬
skabsgartneriske Betragtninger". Luften er sodfyldt Byluft, og Jordbunden er muldrig
og vistnok med temmelig høj Grundvandstand. I Modsætning til de fleste andre
Havearealer er Jorden saa godt som fri for Ukrudt, og der er praktisk talt ingen
Mulighed for Indflyvning af generende Ukrudt udefra.

Dette er de tilstedeværende Betingelser i grove Træk, men hvad nu med Formaa-
let for en Park paa dette Sted?

Saadan som Arealet ligger med Gader stødende mere eller mindre vinkelret mod
dets Grænser, vil dets Anlæg som en samlet Park altid betyde en væsentlig Hindring
for den frie Færdsel i Bydelen. Da imidlertid Gennemførelse, selv kun af en enkelt
(jade, med Vogntrafik vil være ensbetydende med en Deling af Anlæget i to og be¬
røve Parken dens Værdi som velgørende Modsætning til Gadelivet, kan der næppe
være Tale om andet end Fodgængerfærdsel gennem Parken, men det vil være en
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betydelig Fordel, hvis denne kan blive ledet saa direkte som muligt fra Gade tilGade og fra Port til Port, forudsat da, at Portene er rigtig anbragt.Hvis den gennemgaaende Trafik kan foregaa baade ved Dagslys og efter, at Lyg¬terne er tændt, vil det selvfølgelig være en yderligere Formindskelse af den trafikmæs¬
sige Ulempe, Parken frembyder.

Men hvilke andre mere positive Formaal maa der tilstræbes, vil man saa spørge.Ja, hvilken Værdi har overhovedet Parker, Træer og grønne Pladser inde i Byen?Er det mon ikke noget af det samme som det, der gor det til en Oplevelse at møde
et smukt Hus ude i den frie Natur? Hvad betyder ikke Eremitagen for Dyrehaveneller det lyngklædte Husmandssted paa den aabne Hede?

Jeg er ikke Psykolog og skal ikke søge at definere Forholdet nærmere, men erdet ikke Modsætningen, der fryder Sindet? Forandring fryder, siger man jo. En Tinger utvivlsom, at den, der har gaaet Gade op og Gade ned imellem lutter Huse, Spor¬
vogne og tudende Biler, han er i ganske særlig Grad præpareret til at glæde sig overen fredelig Plet med grønne Træer og al den voksende Natur, der kan fremelskes i
en Park. Det er en ikke uvæsentlig Ting, at den daglige Vej til og fra Arbejdspladsenuden Omvej eller maaske endda paa tidsbesparende Vis kan lægges ind gennem enPark, hvor hver Dag bringer noget nyt, en lille Oplevelse af anden Art end det, Tan¬kerne beskæftiger sig med den øvrige Tid; ja, for mange Mennesker betyder det mere,end man paa Forhaand skulde tro.

Et vigtigt Formaal med Anlæget maa derfor være at samle saa megen levendeNatur, som Forholdene tillader, give dem, der gaar igennem, saa mange Skønheds-indtryk med som paa nogen Maade mulig.
Men alle stiller ikke de samme Krav. Den travle Mand fordyber sig ikke i det,han møder paa sin Vej paa samme Maade som den gamle, der har god Tid; Bør¬

nene kan nok glæde sig over en smuk Blomst, men en \ ippe eller en Sandkasse
øver dog endnu større Tiltrækning paa den Aldersklasse, og saa vidt det lader sigforene, bør der tages Hensyn til alle de besøgende. Derfor maa der foruden de di¬rekte Genveje gennem Haven være Steder, hvor man kan sidde lidt i Ro og tænkeover Tingene, og der maa være let tilgængelige Legepladser for Børn, ogsaa gernelidt Vand at soppe i og Steder, hvor Solen kan faa Blodet ud i de blege Kinder.Da jeg for 5—6 Aar siden tog mig for at udarbejde et Forslag til Omlægning afKongens-Have, resulterede det i hosstaaende Plan, der den Gang fandt Optagelse iTidsskriftet „Forskønnelsen" uden dog at vække synderlig Opmærksomhed. Da Spørgs-maalet nu lader til at blive aktuelt igen, vil jeg gerne have Lov til at fremføre en
nærmere Redegørelse for de Tanker, jeg den Gang lagde til Grund for mit Arbejde,
og til overfor en mere fagmæssig Læsekreds at komme lidt dybere ind paa den gart¬neriske Side af Sagen.

„Hørups Port" er siden den Gang rykket tilbage, hvad jeg ikke havde Mod til
at foreslaa, og Forholdene er ogsaa paa enkelte andre Punkter undergaaet Ændrin¬
ger, som nødvendigvis vilde faa Indflydelse paa den Plan, man nu kunde ønske at
se gennemført, men i det hovedsagelige er Forholdene ret uforandrede.

* *

*

Mit Forslag gik altsaa ud paa at skabe de bedst mulige Betingelser for at „skydeGenvej" gennem Parken. Fra „Hørups Port" til Rigensgade eller til Dronningeporten
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overfor Kunstmuseet, fra Landemærket til Rigensgade, til Dronningeporten eller til
Dr. Tværgade, fra en ny Port ved Eksercerpladsen til Rigensgade eller Dronninge¬
porten, og fra Dr. Tværgade til Porten ved Eksercerpladsen, til Rigensgade og til
Porten ved Kunstmuseet. I Stedet for at inddele Haven i flere eller færre „Haverum",
der meget vanskelig kan faa god Tilslutning til de vigtigste Færdselsretninger, har jeg
lagt et System af brede Alleer ind over Arealet. Medens man som ovenfor nævnt i
ældre Tid altid samlede Beplantningen omkring Vejskæringerne for saa vidt mulig at
skjule dette nødvendige Onde, har jeg nærmest her gjort Vejene til det vigtigste. De
lange Kik, der tidligere gik paa tværs af Vejene hen over de aabne Sletter, vil man
her have paa langs ad Alleerne. Vejene er her det lyseste og de mellemliggende Fel¬
ter det mørke.

Kun paa en enkelt Strækning fra den smukke Port i Kronprinsessegade op til
Slottet ligger forholdsvis aabne Græsplæner midt gennem den gamle Have med en

gennemgaaende svagt bugtet Gangsti, og Partiet omkring Hørups Monument, ligesom
Havedelen nærmest Kunstmuseet og Sølvgade, ligeledes er udlagt med Græs, det før¬
ste Sted af Hensyn til Monumentet og det sidste af Hensyn til Slottet, og fordi dette
Areal af den gamle Driveri- og Frugthave i Forvejen er af en helt anden aaben Ka¬
rakter end den egentlige Kongens-Have.

1 den opfyldte Voldgrav mellem Slottets Bastion og Ekscercerpladsen staar en gam¬
mel Robinia Pseudaccacia (uægte Accacie), et ganske herligt Eksemplar, der viser, at
Forholdene paa Stedet egner sig fortræffeligt for denne Træart. Det var dertor min
l anke at plante Alleerne med Robinier, der ikke spærrer Solen ude i Foraarstiden
og først springer ud med lyst Løv og hvide Blomster paa en Tid, hvor Træerne
udenom allerede er ved at blive mørke og tilstøvede. Robiniernes lette Skygge gør
det muligt at inddele Alleerne med Græsrabatter i en bredere Midterbane og en smal¬
lere Bane ved hver Side.

Enhver havekyndig, der har iagttaget, hvor sur og død Jorden de fleste Steder
ligger inde under Træerne i Kongens-Have, og enhver der ved, hvor vanskeligt det
er at hugge lyst mellem den Art gamle Træer, der meget let blæser om, hvis de stil¬
les frit, og af hvilke de fleste er saa skæve og forvoksede, at de næppe vilde blive
nogen Pryd taget hver for sig, han vil sikkert give mig Ret i, at den bedste Maade
at bevare denne Bevoksning paa vil være at forhindre al Færdsel under Træerne og
søge at frembringe en naturlig Skovbund, langt bedre end at dække Bunden med
Grus eller med Græs, der flere Steder slet ikke vil kunne trives i den dybe Skygge,
og som yderligere vil gøre det vanskeligt at sørge for passende Opvækst til Erstat¬
ning for de gamle Træer, efterhaanden som de falder.

1 Erkendelse heraf regner Forslaget derfor med at indhegne alle Alleerne med
SO cm høje Fletværkshegn, der beplantes og efterhaanden helt dækkes af forskellige
Vedbendsorter, Evonymus radicans, Cotoneaster lucida, Ribes alpinum, Bøgepur og
lignende, alt efter Belysningsforholdene de forskellige Steder og under Hensyn til den
tilgrænsende Bundvegetation. De paa den Maade fredede Felter skulde derefter grund-
forbedres, drænes hvor det var ønskeligt, tilføres Kalk, Tørvestrøelse, Bladjord, Gød¬
ning eller Grus efter de forskellige Planters Behov, og endelig tilplantes.

Hvor kunde der ikke blive en Vegetationsrigdom under en kyndig og interesseret
Gartners Hænder netop her, hvor man er saa fuldstændig Herre over Situationen.
Hverken Agerkaal eller Tidsler, Kvikgræs eller Mælkebøtter eller andre af alle de
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mange Ukrudtsplanter, der saa otte ellers ender med at tage Magten i den frie Plant¬
ning, kan finde ind til Kongens-Have. Der vokser kun, hvad man selv saar eller plan¬
ter. Tænk paa alle de Løgvækster, der kunde myldre frem i Foraarstiden, lige fra
Eranthis og Vintergæk til de torskellige Tulipaner, Paaske- og Pinselilier og andre
Narcisser, blaa Scilla og Muscari, Chinodoxa og Ixia, Crocus i alle Farver, solvgraa
Fuglemælk og hvide Dorothealilier. Naar Løvet fik Lov at ligge, og Jorden ikke blev
traadt fast, vilde de brede sig fra Aar til Aar og hurtig blive en Seværdighed forhele Byen og for alle fremmede. Og tænk paa de mange andre Skovbundsplanter:
Anemone appenina, der kan væve sit himmelblaa Tæppe under de usleste Forhold,
blot den faar Fred, Hepatica angulosa, der blomstrer saa tidlig som Crocus, de mangePrimula-Arter og Varieteter, Forglemmigej, der saar sig selv ligesom Digitalis, og den
lyse Corydalis, der altid staar i Blomst. Bregner kunde vokse i tætte Krat og i spredte
Tuer, Storkonval og Liljekonval, Juleroser, Arumarterne med de røde Bærkolber, Has-
selurten, der holder sig grøn selv i den dybeste Skygge, for ikke at glemme alle de
lidt højere Stauder, der gerne lader sig „forvilde" som de japanske Anemoner, Gem¬
serod med de gule Kurveblomster, de yndefulde Akelejer, de høje Aruneus med hvide
Fjerbuske, Astrantia, Bergenia, Hjerteblomst, de torskellige Funkia med de karakte¬
ristiske Blade, Neliikerodvarieteter, Hemerocallis og Iris, Kattehale og Jødekirsebær,
Foldblad, Kermesbær og mange andre.

Der kunde være Blomster og skøn Vegetation Sommeren igennem, ganske ander¬
ledes afvekslende og ægte end almindeligt i offentlige Anlæg med de uundgaaelige
Pelargonier, Stedmoderblomster, og hvad det nu er. Hist og her maatte være mindre
Krat af Buske. Ikke den sædvanlige Pærevælling at ti eller tyve Arter blandede en
og en af hver til en karakterløs Hob, men tritvoksende Smaakrat af en enkelt eller
et Par Buskarter, saa hver Arts særlige Vækstform kunde gøre sig gældende; og naarLøvet faldt om Efteraaret, vilde de stedsegrønne Planter dukke frem af Ubemærket¬
heden: Buksbomarter, Rhododendron, Taks og Kristtorn, Prunus Lusitanica, træagtigVedbend og andre Buske og smaa Træer. Der kunde være større Felter helt over¬
vokset af den smaabladede Vedbend, af Fredløs eller den stedsegrønne Vinca minor,
ja, man kan blive ved næsten i det uendelige, saa mange Muligheder er der, men
nok om det, enhver Planteven kan supplere det nævnte med egne Iagttagelser ogtænke sig, hvor smukt og ejendommeligt det kunde blive.

Træerne i de to gamle Alleer foran Herkulespavillonen og foran H. C. Andersens
Statue skulde blive staaende, saa længe de kan, og Alleerne senere anlægges og
beplantes i Lighed med de nye; der kunde blive en Legeplads ved Gothersgade og
en ved Hjørnet af Sølvgade og Kronprinsessegade. Langs Sølvgademuren er der tænkt
plantet en Række østerrigsk Fyr, dette pragtfulde Træ, der saa sjældent plantes, skønt
det dog trives saa godt i Byen.

Den offentlige Musik er tænkt forlagt til Anlæget paa Ekscercerpladsen, hvor der
ligeledes kan blive gode solaabne Legepladser for Børn og maaske ogsaa lidt Vand
til at soppe i.

Mange Enkeltheder vil rimeligvis kunne ordnes paa en bedre Maade end efter
dette Forslag, men det, jeg gerne har villet slaa til Lyd for, er Forstaaelsen af, at
Kongens-Have ikke længere er Kongens, den er heller ikke Bedsteborgernes hyggeligeHave for Hans og Trine, ikke som før i Tiden Stedet for Gardisters og Ammers Stævne¬
møde, men derimod en Gennemgangspark i den indre By og Ramme om Rosenborg Slot.
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Før eller senere vil man vel ogsaa indse det urimelige i at skulle gaa en stor
Omvej udenom Parken „efter Mørkets Frembrud", og med den Udvikling, den elek¬
triske Gadebelysning er undergaaet, vil det være en let Sag at oplyse Gennemgangs-
alleerne og gøre Afspærring om Natten overflødig. I Stedet for at ofre store Penge
paa en kostbar Indhegning og i Stedet for at ordne lidt om paa de gamle bugtede
Gange derinde uden at klare Bevoksningsproblemet, skulde hele Spørgsmaalet om

Rosenborgs Omgivelser tages op til en Undersøgelse fra Grunden, og der er ingen
Tvivl om, at der kunde udformes et baade tidssvarende, ejendommeligt og meget smukt
Anlæg paa Grundlag af de forhaandenværende Betingelser og Forhold.

E. Erstad-Jørgensen.
* *

*

Ovenstaaende Artikel håret Par Maaneder ventet paa Optagelse i „Havekunst",
og i Ventetiden er Spørgsmaalet Kongens-FIaves Omlægning blevet afgjort, idet der
er bevilliget Penge til Omlægning efter en Plan, som dog hidtil er holdt hemmelig. Ak¬
tuelt er Spørgsmaalet altsaa ikke længere, men maaske et og andet deri kan have
mere akademisk Interesse for Læsere af dette Tidsskrift. E. E-J.

* *

*

Tidspunktet for ovenstaaende Artikels Optagelse blev igen udskudt, og nu hvor
disse Linier skrives, har Flaveinspektørens Plan, der er signeret I. P. Andersen, alle¬
rede flere Uger været kendt og omtalt i Dagspressen. Af nærliggende Grunde skal
jeg ikke paa dette Sted fremkomme med nogen Kritik af Planen, (særlig interesserede
vil kunne læse derom i Berlingske Tidendes Aftennummer for 23. Marts 1930? nien
det maa maaske være tilladt at udtrykke en Beklagelse af den Hemmelighedsfuldhed,
hvormed Planen har været omgærdet, lige til den var godt og vel vedtaget og Pen¬
gene bevilliget.

Den Konkurrence, Indenrigsministeriet i Forbindelse med Foreningen til Hoved¬
stadens Forskønnelse for ca. IO Aar siden afholdt, gav ikke noget endeligt Resultat,
men bragte dog for mange en vis Klaring af Spørgsmaalet, ligesom det vakte Offent¬
lighedens Opmærksomhed om Sagen. Intet vilde have været rimeligere end om der
nu, hvor Spørgsmaalet igen trængte sig paa, var blevet indbudt til en ny Konkur¬
rence.

Den offentlige Drøftelse, en Konkurrence medfører, vilde kun have været til For¬
del for Sagen, navnlig ogsaa, fordi det kun ved en saadan er muligt at indarbejde
saa megen Forstaaelse af Spørgsmaalet blandt interesserede Borgere, som nødvendigt
er, naar der ikke alene skal være Tale om at faa fjernet de værste Skavanker, men
at faa gennemført en Plan, der virkelig betegner en Løsning af Problemet.

E. E-J.

* *

*
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Syringa rellexa.

SYRENER
Syringa reflexa. Indtil 12 Fod høje, bredkronede Buske med overhængende Vækst.Bladene ovale med ru Overflade, ret fyldige, matgronne. Blomsterklaserne sidder paabeløvede Skud, de bliver J—12 Tommer lange og 3—7 Tommer brede. De er over¬hængende, som Buddleia, og fremkommer paa Spidserne af de kraftige eetaarigeSkud, otte helt tilbage til 5—6. Knop, og danner saaledes en hel Blomstergren aftil Tider anselig Størrelse. Blomstringen falder ca. IO—14 Dage efter almindelige Sy¬reners og varer IO—14 Dage. Blomsternes Farve er, ligesom Vækst, Lov og Blom¬sterklasernes Størrelse, varierende hos de forskellige Individer, men kan nærmest be¬

tegnes som lysrosa med purpurrosa Knopper, hvilket giver en smuk \irkning. Duf-
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Syringa tomentelia.

ten er ubetydelig og ikke behagelig, og dog søges Blomsterne af et Utal af Bier og

Sommerfugle, der gør Planterne endnu mere levende og interessante. Denne Syren¬
art er fundet i det vestlige Kina, nærmere betegnet ved Fang-hsien, i Bjergene i
6—8OOO Fod over Havet. De er fuldstændig haardføre, og har bl. a. i Sverrig og
Finland klaret sig i selv meget strænge Vintre.

Syringa tomentella (ogsaa kendt under Navnet S. Wilsoni). Frø af denne Art blev
første Gang hjembragt til Arnold-Arboretet af Wilson i IQ08. De fandtes i den kine-
ske Provins Szechuans vestlige Del, i en Fløjde over Havet af 12,000 Fod, og er
beskrevet som 4—IO Fod høje Buske med lyserøde Blomster. Samme Aar blev Plan¬
ter af samme Art fundet i en anden Egn i f0,000 Fods Højde, her var de ca. 12—15
I od høje med hvidligrosa Blomster. S. tomentelia er mere opretvoksende end S. re-
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Syringa villosa.

flexa, og har en noget spinklere Grenbygning, men har ellers meget til fælles med
denne. Begge betyder en værdifuld Forøgelse af de haardtøre Sirbuske-Arter.

Syringa villosa er fundet i Nærheden af Peking, i Bjergene i 2000—25OO Fods
Fløjde. Frøet blev indført til Europa og Amerika i 18/9- Denne smukke Syren-Art
har mærkeligt nok ikke faaet nogen videre Udbredelse, til Trods for, at den har
været kendt og dyrket i over 5° Aar. De bliver indtil IO-12 Fod høje, noget brede
Buske. 1 Vækst og Struktur minder de om S. Josikæa, men Løvet paa S. villosa er
noget mindre. Blomsterne, der bæres opret, er større; ligeledes er de enkelte Blom¬
ster større. Farven er sart lysrosa. Svend Poulsen.
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FRA „BULLERBACKEN'S HAVE PAA LIDINGØEN
Ovenstaaende Billede er taget fra den blomstrende Æblegang i Fru B. Lundbergs

Have paa Lidingøen ved Stokholm. Fruen, som er Kunstnerinde, har selv Æren at
sin lille indtagende Have, hvor hver Plads i Haven er udnyttet til det yderste, og
da den tillige har en herlig Beliggenhed, er den næsten en lille Seværdighed paa
Lidingøen. A. R.
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BOGANMELDELSER
Sten Karling: Trddgårdskonstens historie i Sverige intill le Notre-stilens gen-

nembrott, Albert Bonnier, Stockholm, 1Q31, 8°, 656 S., 253 III.
Svenske Haver er i de senere Aar helliget adskillige omfattende litterære Arbejder, der især har

taget sig for at belyse den æstetiske Side af Sagen. C. W. Schnitler har udsendt sit Værk om Trad¬
gårdskonstens Historie i Europa med Udgang fra svenske Forhold, — Niels G. Wotliri har behandlet
Kungstradgården, Ulriksdal og Drottningsholm, og her behandler nu Sten Karling Havekunsten ind¬
til le Notre i et omfattende og omhyggeligt udført Arbejde.

Som Udgangspunkt for svensk Havefcanst maa ganske naturligt tages den ældste svenske Have-
dyrkning, og Fund herom er tillige de ældste her i Norden (Alvastra), og ogsaa senere findes der
ganske naturligt Stof, som er fælles-skandinavisk. Saaledes er den første Tredeling af Haverne: Ur-
te-, Frugt- og Blomsterhave den samme ved danske og svenske Klostre, og med denne Deling dan¬
nes formodentligt det første Grundlag for en spirende Havekunst. Den særlige svenske Udvikling
gaar da den ældre Vasatids kongelige Anlæg over Adelens Haver til de strengt arkitektoniske An¬
læg for op imod le Notre-stilen (den franske Havestil) at faa sit Udtryk gennem Andre Mollet, Jeande la Vallee, Erik 'Dahlberg, m. fl. andre berømte Svenske som Havearkitekter.

Karlings Undersøgelser over denne Periode baseres ganske naturligt paa Arkiv- og Biblioteksstu-
dier, der ikke blot er ført i Sverige, men ogsaa i Danmark. En betydelig Del af Stephan Nyelands
efterladte Manuskript, som opbevares i Landbohøjskolens Bibliotek, og som Karling meget rigtigt be¬
tegner som kaotisk, har været stillet til hans Disposition i Goteborg; men det er dog kun meget li¬det han synes at have faaet ud af dette. Af dansk Litteratur er iøvrigt brugt Bruun og Lange: Danm.
Havebrug og Gartneri; Lind: Lægeplanter, forskellige Skrifter af V. Lorenzen og V. Vedel samt Chr.
Pedersens og Troels-Lunds Bidrag til Havekulturens Historie, - derimod er kun undtagelsesvis gen-
nemgaaet Værker, som kunde bringe originale Bidrag til Supplering af disse, og bl. a. savnes en
Gennemgang af Cancelliets Brevbøger (1551-1629) og lignende Værker, hvori nok kunde være fun¬
den et og andet, som kunde have suppleret det anførte fra den ældre Tid, saasom om Lundagårde
og Malmohus.

Ogsaa paa Reliktfloraen støtter Karling sig flere Steder, idet det skønnes, at han netop har be¬
nyttet dette noget omtvistelige Bevis med Varsomhed.

I Omtalen af Gartnere anføres det, at der fra danske Herremænd sendtes Gartnere til Sverige
for at lære hos Svenskerne, hvis Havedyrkning Karling erklærer var Danskernes ganske „overlågsen"
(overlegen), og selv om dette ikke kan modbevises, har vi dog ogsaa Beviser paa, at mange svenske
Gartnere har taget Ophold i Danmark, hvorom deres Navne tydeligt bærer Vidne. Af Hans Ras¬
muszen Blochs klassiske Bog lader K. ikke noget tilbage, idet han henfører den til delvis at være

kopieret af en i Niirnberg to Aar før udkommen Bog af Viescher.
Saavel Forfatter som Forlægger fortjener Tak for Fremkomsten af dette Arbejde, der sikkert

vil blive paaskønnet paa begge Sider af Sundet af den (desværre altfor lille) Kreds, der interesserer
sig for Havekunstens Historie. Th.

* * *

Johannes Tholle: Hvorledes skal jeg anlægge min Have. (Hage &. Clausens Forlag).
Bogen vil sikkert hjælpe til at lukke Øjnene op for mange Ting, som Fagfolk ofte forgæves sø¬

ger at forklare Haveejere, bl. a. Misforholdet mellem de Penge, der i første Omgang ofres paa Hus
og Have, det udmærkede Princip at anlægge en Have i flere Tempi efter en Fagmands gennemar¬
bejdede Plan o. a. Forhold, som et Havepublikum ofte faar mere Tro til, naar de læser det i en Bog,
end naar deres Gartner fortæller dem det.

De to indledende Afsnit behandler Haveplanlægningens Principper, Havens Bestanddele og Prak¬
tik, alt sagligt og sprogligt godt beskrevet af den rutinerede Forfatter. En Smule tvivlsomt er maa-
ske V ærdien for det store Publikum af de mange Planer, men den interesserede Læser vil dog sikkert
danne sig et klart Billede af, hvad vor Tids Havearkitekter kan og vil.

Gid Bogen ikke alene maa hjælpe det store Publikum til at anlægge bedre Haver, men ogsaa tilbedre at forstaa dem, hvis Levebrød det er at anlægge Haver for andre. JCiær.
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Lerchenborg Have, fotograferet fra Flyvemaskine.

DANSKE OPMAALINGER AF

HERREGAARDSHAVER
Paa „Det kgl. danske Haveselskab"s Generalforsamling i Aaret IQ24 fremførte

Undertegnede den I anke, at Selskabet skulde tage sig for at tilvejebringe et Mate¬
riale til Belysning af de danske Herregaardshavers historiske og nuværende Stilling
og Betydning. Mit Forslag gik ud paa, at man skulde lade en Række af de bedste
af Herregaardshaverne „opmaale og gennemfotografere", samt at man skulde under¬
søge deres Historie, for at Fremtiden kunde have et virkeligt Materiale til Bedøm¬
melse af alt det Skønne, der nu utvivlsomt stod for Fald. Selskabets Bestyrelse gik
straks ind paa Tanken, og med prisværdig Hurtighed nedsattes der et Udvalg til at
undersøge Sagen. Fra dette udsendtes der under l8. Januar IQ25 til en Del Interes¬
serede (særligt Havearkitekter) en Rundskrivelse, underskrevet af den daværende Se¬
kretær, Professor A. Pedersen, hvori man anførte, „at noget saadant bør forsøges",
men at man var klar over, at det vilde blive et „stort, vanskeligt og bekosteligt Ar¬
bejde", som maatte strække sig over en Aarrække. Man bad i Rundskrivelsen om

gode Raad for, hvorledes Sagen skulde gribes an, og fik formentlig ogsaa en Del
saadanne. Anmelderen af nærværende foreslog et Samarbejde med Naturfrednings¬
foreningen, de stedlige lokale historiske Samfund m. fl., — det sidste er vist ikke for¬
søgt, mens et Samarbejde er iværksat mellem Danmarks Naturfredningsforening, Natio-
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nalmuseet, Foreningen til gi. Bygningers Bevaring, Lensnævnet (nu ophævet), Land¬
bohøjskolen og Akademiet samt Ny Carlsbergfondet.

Opmaalingerne, der har deres Sidestykke i Sverrig, hvor man dog var lidt forud,
paabegyndtes allerede samme Aar, og i dette Aar opmaaltes Clausholm, Rosenholm,
Villestrup og Bjornsholm, alle beliggende i Nørrejylland, de tre førstnævnte i Øst¬
jylland, Bjørnsholm ved en af Limfjordens Arme. Sidstnævnte maaltes dog ikke fær¬
dig ved den Lejlighed. Aaret efter (IQ26) maaltes Lerchenborg og Holsteinborg, men
i I927> da der ingen Opmaalere var disponible, maaltes der ingen. I IQ28 maaltes
Glorup, der ej heller er helt opmaalt endnu, IQ29 Egeskov, begge paa Fyn, og i 1930
Søholt paa Lolland. Det er saaledes ubestrideligt „the upper ten" af Herregaardsha¬
verne, der er begyndt med, set fra havearkitektonisk Side.

Opmaalingerne, der stedse er ledsaget af Fotograferinger ved de dygtigste Fo¬
tografer, særlig Elfelt, er ledet af Lektor i Havekunst ved Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole, Georg Georgsen, og den har derved været i de bedste Hænder. Ar¬
bejdet er udført som Undervisningsarbejde af Havebrugsstuderende fra Landbohøj¬
skolen og Elever fra Akademiet, saaledes at saavel den særlige arkitektoniske som
den havemæssige Side af Sagen har været repræsenteret. Der kan indvendes imod
den valgte Fremgangsmaade, at Elever ikke maaler saa hurtigt som uddannede F ag¬
mænd, og at Befordrings- og Forplejningsudgifter for en Flok unge Studerende nød¬
vendigvis maa blive mere bekostelig end for en enkelt Person, og at derfor sikkert
hele Opmaalingen maatte kunne udføres billigere af Fagmænd; her overfor staar imid¬
lertid Spørgsmaalet om Uddannelsen af de Studerende, idet denne Uddannelse taar
sit udmærkede Supplement gennem Opmaalingen af Haver og maa formodes at være
dem mere værdifuld end Opmaaling i Dyrehaven alene.

Publikationen af Opmaalingerne er nu paabegyndt, og med Udsendelsen af før¬
ste Hefte, der forelaa i I930> Lerchenborg, skønnes det, at der er udført et fortrinligt
Arbejde, som Elskere og Kendere af gamle danske Haver med Fryd tager imod og
studerer. Ligesom Opmaalingerne er ogsaa Redaktionen af Publikationerne lagt i Lek¬
tor Georgsens Hænder og med sin ypperlige Sans saavel for det dekorative som det
instruktive har han faaet Kort og Fotografier indarbejdet i en meget smuk Helhed.
Formatet er Folio med 24 Sider og 44 Illustrationer. Trykket og Reproduktioner er
fint Arbejde (Egmont H. Petersen), — Fotografierne som Fotogravurer. Til Illustratio¬
nerne slutter sig en kortere Tekst af Dr. V. Lorentsen, der beskriver Havens Historie.

Lerchenborg Haves Historie er kun delvis kendt. Materialet til den stammer ho¬
vedsagelig fra et Par Manuskripter, som beror i Aim. dansk Gartnerforenings Arkiv,
og et Par Artikler i „Gartner-Tidende", særligt stammende fra den gamle Gartner Chr.
Pedersens Haand, — ogsaa fra hans Interesse for Haven stammer formentlig Depone¬
ringen af de faa skrevne Akter i Puggaardsgade. Dette Manuskript, der er forfattet
paa Fransk, er sikkert udfærdiget af Ophavet til Havens Plan, Kaptejn de Longue-
ville, som 1747 forestod Anlæggelsen. Ud over det af Lorentzen anførte kan der næppe
nu for Tiden fremskaffes synderligt til Belysning af Lerchenborg Haves Historie, men
er der end Huller i denne, giver dog Publikationen ret godt Rede paa den, og støt¬
tet af Opmaalinger og Billeder kan man skønne det væsentligste.

Som næste Publikation er projekteret Nysø, der tidligere er opmaalt af Akade¬
miet; ogsaa om denne Haves Historie foreligger der kun lidt. Den siges (1820) at
være anlagt „paa hollandsk Vis", men er iøvrigt i vor Tid særligt kendt fra Grundt-
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Vinterbillede fra Buehækkene i Lerchenborg Have.

vigs og Thorvaldsens Ophold der. Som den tredie Publikation er tænkt Rosenholm
og Villestrup, der begge formentlig vil kunne føres meget længere tilbage end Nysø.
Med megen Interesse maa de fortsatte Publikationer imødeses, og det er at haabe, at
den økonomiske Basis tor Udsendelserne af Hefterne maa blive en saadan, at Tempoet
kan sættes op, saa der kommer flere om Aaret. Dog skal det ikke undlades at rette
en Henstilling til det høje Selskab om at benytte en mindre uangribelig Maade ved

I egning af Abonnement, end den man benyttede ved Udsendelsen af det første Hefte,
- en Fremgangsmaade, som ikke uden Grund vakte Opmærksomhed og Kritik.

Johannes Tholle.

* *

*
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ELMEDRÆBEREN
Som bekendt har der i de senere Aar i store Dele af Tyskland vist sig en ny

alvorlig Sygdom indenfor Planteverdenen: Ulmensterben, Elmedræberen (Graphium
ulmi).

I sidste Nummer af Gartenkunst meddeles, at der til og med denne Vinter alene
i Bremen er fældet over 25OO syge eller døde Træer paa offentlig Grund.

I Niirnberg er der udstedt en Forordning, efter hvilken enhver Haveejer under
Strafansvar forpligter sig til at fjerne alle syge Elme paa sin Grund, idet man haa-
ber paa den Maade at komme Ondet til Livs, da alle prøvede Forebyggelsesmetoder
har vist sig virkningsløse.

Sygdommen angriber Elme i alle Aldre, viser sig ved Udtørring af Grenene og
dræber ellers sunde og livskraftige Træer i Løbet af faa Aar.

Alan mener dog at have konstateret, at alle Elmevarieteter ikke er lige modtage¬
lige for Sygdommen, saaledes skal Eksemplarer af Ulmus montana fastigiata Loud,
og U. Wheatleyi Hort. (U. Campestris sarniensis Loud.) have holdt sig sygdomsfri
ved Siden af angrebne gamle Træer.

I rods alle Forsigtighedsforanstaltninger kan det vel næppe tænkes, at denne Syg¬
dom saa lidt som andre lignende Epidemier indenfor Haveplanterne (f. Eks. Stikkels¬
bærdræberen) skal gaa vor Dør forbi, hvorfor man formentlig skal være lidt varsom
med at forlade sig mere end højst nødvendigt paa denne Træart, der ellers har saa
store Fordele som Vej- og Lætræ.

Navnlig Hørsholmelmen (Ulmus campestris pyramidalis) er jo her hjemme i de se¬
nere Aar blevet det hyppigst plantede Vej- og Gadetræ, hvortil mange ypperlige
Egenskaber ogsaa gør det egnet.

Skulde denne Limevarietet vise sig modtagelig for Sygdommen, vilde dennes Ind¬
førelse her til Landet blive intet mindre end en Katastrofe for de kommunale Plant¬
ninger og for mange Privathaver da ogsaa, og det vilde være nødvendigt helt at
ændre Signaler paa dette Omraade.

Assistent ved Statens plantepatologiske Forsøg, Frøken Anna Weber, meddeler
paa Forespørgsel, at Hørsholmelmen er medtaget i de Forsøg, der i Holland anstilles
angaaende Elmearternes større eller mindre Modtagelighed. Hvis Resultatet heraf viser
sig ugunstigt, vilde det saa ikke være rigtigt i Tide at holde inde med Plantning af
dette Træ i alle Tilfælde under større F orhold. Det er galt nok med alle de Alleer,
hvor Hørsholmelmen allerede er plantet og har vokset sig stor, men der er dog ingen
Grund til fortsat at tiltrække og plante den, hvis man med nogenlunde Sikkerhed kan
regne med dens Ødelæggelse indenfor en kortere eller længere Aarrække.

E. E-J.

* *

*
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Coahuila, Mexico: Sierra de la Paila's gigantiske Gryde, hvor Luftspejlingen hersker.

BUDBRINGERE ERA ENSOMME VIDDER
Flødegult, leret Kalkstøv .... skarpkantede, varmestraalende Klipper .... tornede

Buske, tornede Smaaplanter, tornede Kaktus: en hel Vegetation, der stikker og river:
Kaktusørkenen.

Mit Universalredskab — en Mineliakke — ligger under Førersædet; Kameraet ligger i
en stor Papæske paa Gulvet; en halv Snes Kasser al forskelligt Format og Indhold
fører en urolig Tilværelse paa Bagsædet, delvis understøttede af Tæpper, Sække og
andet, som har deres Plads paa Gulvet bagved Forsæderne. En stor Kuglekaktus,
som ligger løst ovenpaa Tæppe- og Sækkebunken, har paa en temmelig indtrængende
Maade forstaaet at gøre sig gode Venner med Polstringen under det højre Vindue,
idet den samtidig — velsagtens for at gøre et godt Indtryk — aabner den ene store,
lyserøde Blomst efter den anden!

Lodret over Landskabet staar Solen som et Stykke gloende Messingblik; dens
Straaler er saa intense, at de næsten synes at kunne gaa om Hjørner for at faa alle
ling til at dirre at Flede. Selv de blanke Vanddunke, som hænger og rumler et eller

andet Sted udenpaa Vognen, bliver saa varme, at Vandet i dem næsten kan skolde.
Det dybe, støvede Vejspor slanger sig frem gennem Landskabet Kilometer efter

Kilometer; langt ude i Fjernheden skimtes en ensom Landsbys graa Lerhytter ...

Mange Steder staar der store Klynger af Kaktus. Høje Opuntier strækker sig op
fra den stenede Grund, ligesom for at dække for deres mere beskedne Slægtninge.
Echinocereus-Arter breder sig i massive Tuer, Mamillarier og Thelocactus staar omkring
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Thelocactus bicolor med lyslila silkeskinnende Bionister.

Thelocactus bicolor bolansis.
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Echinocereus dasyacanthus.



dem som artige, beskedne Børn. Alle liar de srnaa Blomsterknopper; for det er sidst
i April, hvorfor skulde saa ikke ogsaa de have Foraarsfornemmelser?

Af og til staar jeg ud, tager Minehakken i Haanden og hugger varsomt Stenene
bort omkring et og andet godt Eksemplar, som derefter kommer ned til de andre i
Sækkene og Kasserne. Andre Planter undgaar denne ubehagelige Skæbne og faar
Lov til at nøjes med at staa i Positur foran Kukkassen ...

Om Aftenen bliver de indsamlede Planter pakkede i Papir, een for een, kommer
derefter ned i Kasserne og tiltræder den inaanedlange Hejse over Atlanten. Naar de
omsider atter ser Dagens Lys, saa hedder Maaneden Juni, og den Sol, der skinner
paa dem, er den blege danske Sommersol.

Slunkne og indskrumpede er de jo blevet under den lange Rejse. Men saa kom¬
mer de ud i Bænkene, bliver skærmede med skyggemalede Vinduer og indsuger den
milde, lune Fugtighed. Inden Sommeren er omme, er de atter blevet tykke og strut¬
tende, og mange af dem har endda blomstret.

Vel ingen Planter udviser en saa stor indbyrdes Forskellighed som Kaktus. Ri¬
meligt nok, i og for sig, for nogle kommer fra varme, tørre Ørkener, andre fra kolde,
sneklædte Bjerge, atter andre fra fugtige Sumpe og Urskove. Derfor skal de ogsaa
behandles højst forskelligt.

Mange Arter egner sig for Stuekultur, trives glimrende og bringer Mængder af
herlige Blomster i straalende Farver. Men endnu mere Glæde faar man at sine Kak¬
tus, hvis man har et lille Drivhus.

Andre Slags trives ikke i Stuerne; de skal have mere Lys og Varme eller maaske
mere Fugtighed; men heldigvis er det kun de færreste, ellers vilde Interessen for Kaktus
næppe have taget et saa uhyre Opsving, som vi i de senere Aar har været ^ idne til.

Det er netop den store Fordel ved Kaktus: at de har mere Tilpasningsevne end
andre Planter. I Stuer, i Drivhuse, ja selv paa Friland kan man have dem, og de
blomstrer saa dejligt: hvide, røde, gule, violette Blomster, undertiden smaa og i myl¬
drende Mængde, undertiden —hos andre Arter —store, duftende og skinnende som Silke,

At pille enkelte Arter ud og fremhæve, er næsten ugørligt; for hver Kaktusdyr¬
ker har sine Yndlinge, og hver Art sine særlige Egenskaber. Men se paa dem. Deres
Bekendte har, eller som staar hos Blomsterhandlerne, eller som De møder paa de
store Blomsterudstillinger.... og vælg Dem saa dem, De synes bedst om.

F. M. Knuth-Knuthenborg.

Neomammillaria candica.
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EN VILLATRADGARD I HALS1NGBORG
Sommaren IQ25 blev undertecknad anmodad att gora upp ett forslag till onilagg-

ning av en villatradgård, vilken året forut inkopts av Hr. Skeppsredare Gorthon i
tlalsingborg.

Tradgården, som grånsar till Drottninggatan vid Oresund, har utgjort en del av
ett storre, annu delvis bevarat skogsområde, tillhorande Pålsjo egendom, och bade
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från denna tid kvar en del snårvåxter samt dvårgtall och bjork, den senare dock
ganska dålig.

-Med undantag av ett oinråde soder om byggnaden, vilket var planerat samt plan¬
terat med frukttråd och bårbuskar, hade området således ett skogsliknande utseende.

Från min sida var det från borjan icke det ringaste tvivel om, hur uppgiften borde
losas. Jag ansåg det vara det enda riktiga att bevara och komplettera det skogsbe-
stånd, som redan fanns, och torlågga den mera tradgårdsbetonaden delen dår, varest
frukttråden voro planterade.

Kompletteringen av skogsbeståndet utlordes så, att en del glåntor mellan byggna-den och Drottninggatan planterades med i huvudsak samma våxbestånd, som forut
tanns på platsen, alltså dvargtall, bjork, vildrosor samt dessutom med hagtorn, slån,
rosa rubiginosa, sitkagran, harris och ljung. Av bjorkar planterades dock endast ett
fåtal, då dessa visade sig icke kunna trivas så sardeles val.

Hur trådgården i ovrigt uttormades, framgår båst av oversikts- och arbetsplanerna.I illågges bor, att jag fick iullståndigt fria hånder vid utformandet av losningen. Deenda uttalade onskemålen voro: en direkt gånglorbindelse från Drottninggatan tillvilian, samt att anordningar borde vidtagas for att få de påtånkta våxthus- och ga-
ragebyggnaderna att trån trådgårdssidan te sig så trevliga som mojligt. Att uppgora
ritningar till dessa byggnader hade uppdragits åt Herr Arkitekt A. Salomon-Sorensen
i Hålsingborg, med vilken undertecknad angående detta hade det angenåmaste sam-
arbete. De påtånkta byggnaderna hava dock ånnu ej uppforts.

Den mera trådgårdsbetonade delen av området upptar, som tydligt framgår av
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planritningen, ett i forhållande till den ovriga trådgården jåmforelsevis liten areal.
Den stora gråsplanen soder om byggnaden år nodvåndig som motvikt till den tåm-
ligen stora byggnaden. For att byggnaden ej skal verka inklåmd, år åven upptagen
en mindre, halvcirkelformad gråsplan nårmast våster om byggnaden.

Platsen for perennarabatterna var från borjan beståmd, men planteringen av dessa
utfordes icke forrån 3 år senare, dette for att de nyplanterade våxterna i skogsbåltet
skulle hinna våxa upp och erbjuda skydd.

Gångbelåggning samt murar åro av kalksten. Murarna tjånstgora som stodjemurar
och hava således en beståmd uppgift att fylla.

1 lonclen av gången från Drottninggatan mot byggnaden har anlagts ett stenparti
av sandstensblock i samband med en trappanordning av samme material.

Anlåggningsarbetet har utforts mycket kånsligt och omsorgsfullt av Trådgårdsan-
låggaren Herr Josef Strand, Hålsingborg.

Jag har med avsikt mest utforligt omnåmnt den naturliga, skogsbevuxna delen av
trådgården, då jag anser det vara synnerliken viktigt, att de, som åtaga sig att plan-
iågga trådgårdar, i forstå hand bora tånka på att bevara och komplettera det \åxbe-
stånd, som redan finnes. En skogstomt får på inga villkor behandles på samma såt
som en vanlig trådgårdstomt, detta kan icke nog kraftigt betonas- Victor Anjou.

* *

*
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HERfc SKEPPSREDAfcE j. E. CiO&TWON WÅLSINGfcORG.
FORSLAG TILL 0/AÅNDRIN(j AV TRÅEXjÅ&DEN

K TOMT NR. ?-3 INOM KV. TÅ&O NORRA.

\ ictor Anjou: Plan av Skeppsredare J. E. Gorthons Trådgård.

ALPEGULDREGNEN (LABURNUM ALPINUM)
Omstaaende Billede viser et ualmindelig pragtfuldt, 8 m højt Eksemplar af Alpe¬

guldregnen (Laburnum alpinum) i Parken til Silkeborg Bad.
Den almindelige Guldregn (L. vulgare) holder nok af at leve lidt godt, selv om

den ikke er særlig kræsen; men Alpeguldregnen er maaske det Løvtræ, der bedst
af alle vokser paa tør, kalkfattig Sandjord inde i Landet, saadan som Forholdene
netop er der i Silkeborg.

Ogsaa paa god Jord er det en prægtig Art, der adskiller sig fra den almindelige
Guldregn ved sine mere buttede, gulgrønne, blanke Kviste og større, ligesom lakerede
Blade. Blomsterne kommer 8—14 Dage senere og er mere æggegule end den alminde¬
lige Guldregns. I n Bastard mellem de to Hovedarter er kendt under Navnene L.
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Laburnum alpinum.

Watereri eller L. Parksi; ogsaa L. fragrans ser ud til at have Alpinumsaft i Cellerne,
og medens den første udmærker sig ved særlig lange Blomsterklaser, gør den sidste
sig bemærket ved sin Vellugt.

Af L. vulgaris-Varieteter udmærker L. v. quersifolia sig ved indskaarne Blade og
stor Blomsterrigdom, L. v. Chrysophyllum ved Løvets neapelgule Farve, og L. v. sem-
perflorens er den Varietet, der er Skyld i de aarlig tilbagevendende Avisnotitser om
en Guldregn, snart hist, snart her, som blomstrer for anden Gang i den mærkelige
Sommer, vi har haft.

I øvrigt er Guldregnen let at formere ved Frø og varierer meget baade i Vækst¬
form, Blomsterrigdom og Blomsterklasens Størrelse.

Ln dobbeltblomstrende Form, der ikke gav Frø, vilde være sikker paa Succes,
baade fordi Bælgene skæmmer Buskene, og fordi Frøene er giftige og ikke helt sjel-
dent giver Anledning til ubehagelige Mavetilfælde hos smaa Børn, der har spist af
dem, noget der gælder begge Arter og alle deres V arieteter. E. E-J.
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VIBEÆG
Denne lille Løgplante, hvis botaniske Navn er Fritillaria Meleagris, er en Slægt¬

ning at den almindelig dyrkede, ældgamle Prydplante Kejserkronen, der af Botanikere
benævnes Fritillaria itnperialis. De hører til Liljernes fornemme Familie.

De to Slægtninge er imidlertid af et meget forskelligt ^ dre, den første saaledes
lav og spæd, medens Kejserkronen er høj og robust, og egentlig Lighed er der kun
i de enkelte Blomsters Bygning og disses Stilling paa Stænglen, som nemlig for beggesVedkommende er den ophængte Klokkes. Men medens de orangerøde Blomster hos
Kejserkronen er talrige, og samlede i den velkendte Krans med en Dusk af grønneBlade over, saa er Blomsternes Antal paa Stænglen hos \ ibeæg højst tre, og dissesidder i de øverste spredtstillede Blades Hjørner. Farven er ejendommelig, og Blom¬
sterne beskrives almindeligt som værende kødtarvede og mørkrødt-ternede, ofte dogmed et gulligt Islæt.

Denne besynderlige, men forøvrigt meget tiltalende, Farvesammensætning tilligemed
en lilla eller metalagtig graablaalig Tone, der ligesom gennemskinnelig er bredet over
de andre Farver, skylder Planten utvivlsomt sine tolkelige Navne paa forskellige Sprog.Ligesaa betegnende som vort Vibeæg og det tyske Kiebit^ei er saaledes det engelskeSnakes-head.

De forholdsvis taa, smalt lancettormede Blade sidder i spredt Stilling op ad den
ret tynde, ca. 3O cm høje Stængel, og hele Planten gør, i det mindste indtil Blom-
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sterudviklingen, et ret magert og fattigt Indtryk. De meget smukke Blomsters Frem¬
komst i Maj forandrer naturligvis Billedet fuldstændigt, og Planten er da ogsaa almin¬
delig yndet og findes hyppigt paa Haveejernes Ønskeliste.

Løgene, der er ca. I1/2 cm i Tværmaal og næsten runde, ligner smaa Liljelog og
købes om Efteraaret i t orretninger, der handler med Blomsterløg. De lægges i Sep¬
tember-Oktober, og egner sig godt for Stenpartiet, for aabne Busketter mellem andre
Løg- og Skovbundsplanter og kan endelig ogsaa anvendes som andre Løgvækster i
Græsplænerne. Vibeæg trives i enhver god Havejord.

Planten er fundet vildtvoksende enkelte Steder i Danmark, men er at betragte som
forvildet fra Haverne, hvor den længe har været dyrket.

Der findes foruden de to her nævnte op imod halvtreds forskellige Arter i Fri-
tillaria, af hvilke mange i Vækst og Habitus minder om \ ibeæg, og adskillige at disse
er det vel værdt at dyrke. Her skal kun nævnes tre, den bleggule, rigtblomstrende
Fritillaria pallidiflora med adskillige smukke Varieteter, den mørkpurpur, blaaligt anløbne
F. pyrenaica og den mere sjældne F. kamtschatcensis, med meget mørkpurpur, næsten
sorte Blomster. A. Ulleriks.

* * *

PLÆNENS GØDSKNING
Intet Sted er Plantebestanden saa tæt, og intet Sted er derfor de Krav, man stil¬

ler til Jorden, saa store, som hvor den er lagt ud som Græsplæne. Hvis man derfor
ønsker at have en Plæne, som den bør være, maa de Krav opfyldes, som Jorden til
Gengæld stiller til os.

Det er ikke Opgaven her at uddybe Spørgsmaalet om Plænens Anlægning, men
man maa dog gaa ud fra som en nødvendig første Betingelse, at det er sket paa den
rigtige Maade, og at der bl. a. er anvendt de Græsser, der egner sig bedst for de
givne Forhold. Ligeledes maa man gaa ud fra, at Klipningen foretages omhyggeligt
og ofte, saa at den, selv i tørre, varme Perioder, hvor Væksten synes svag, bliver ud¬
ført mindst en Gang om Ugen. Selvfølgelig maa den fornødne Tromling heller ikke
savnes.

Tilbage bliver de to Spørgsmaal, Vanding og Gødskning, og medens Forholdene
er saaledes, at man ofte maa slaa af paa det første Spørgsmaal, ja undertiden slet
ikke kan løse det, er man Herre over det andet.

Haveejerne og Gartnerne er nu saa heldige ,at de i den nye 1 uldgødning „Ni-
trophoska" har et ypperligt Hjælpemiddel, som baade er billigt og let haandterligt;
men selv om den har været fremme i nogle Aar, er den dog ikke trængt helt igen¬
nem endnu, særlig er de Kvanta, der kan bruges, ikke saa almindelig kendt. Jeg maa
maaske her have Lov til at indskyde, at den gamle og berettigede Frygt tor Blan-
dingsgødninger, ofte af uvist Indhold og i alle Fald ret dyre, ikke bør afholde nogen
fra at bruge „Nitrophoska", der fremstilles ved ad kemisk Vej at forbinde især Kvæl¬
stof og Fosfater, saa at Indholdet af Næringsstofferne derved bliver større, end det
er muligt at faa det ved Blanding at de ensidige Kunstgødninger.

Den almindelige Nitrophoska, som først kom frem, indeholder I6V2 pCt. Kvæl¬
stof, 16^2 pCt. Fosfater og 20'/a pCt. Kali. Senere blev den klorfri Nitrophoska frem-



stillet med Indhold af 15V2 pCt. Kvælstof, I51/2 pCt. Fosfater og IQV2 pCt. Kali. Fos¬
fatet i dem begge er nærmest som Superfosfat, dog hurtigere opløseligt. Kvælstoffet
er for en stor Del i Salpeterform, noget langsommere i Virkning i den klorfri Kva¬
litet. Kaliet derimod er til Stede i den almindelige Nitrophoska som klorsur Kali, me¬
dens det i den klortri er i Form af svovlsur Kali, og det er Forskellen mellem disse
to Kaliforbindelser, der er det afgørende her, idet man til Havebruget har foretrukket
den klorfrie, fordi man derved undgaar den skadelige Virkning, som Kaliumkloratet
har paa mange al vore Havekulturer. Det er derfor denne Form, der er Tale om i
det følgende.

Naar vi nu ved, at Nitrophoska indeholder netop ligesaa meget Kvælstof som
Chilisalpeter, vil den praktiske Havebruger straks være paa det rene med, hvorinegethan skal bruge og særlig, at han ikke skal bruge formeget ad Gangen; men det kan
jo være nok saa godt at have noget mere bestemt at gaa efter, og i Almindelighedvil 75 g pi', m2 være det rette til Plæner. Man spreder saa 40 til 50 g om Foraaret,
naar Væksten begynder, ikke før. da Nitrophoska er letopløseligt og derfor ved for
tidlig Udbringning kan blive vasket ud, inden Græsrødderne begynder deres Virk¬
somhed. Resten af de 75 g spreder man senere ad en eller to Gange, eftersom For¬
holdene er. Kan man vande, bør man udbringe det ad to Gange.

Ovennævnte Kvantum gælder for Græssets Behov, men findes der enkeltstaaende
Træer paa Plænerne, eller hvis Rødder fra Træer eller Busketter gaar ind under
Plænen, maa man bruge større Mængder, eftersom Tilfældet er; dog bør man ikke
bruge over 75 S første Gang og 40 til 50 g senere. En Plæne, som gødes saaledes
og passes med Klipning og om muligt med Vanding, giver fuldeste Valuta for Ar¬
bejdet. Er Vanding mulig, kan den selv i den tørreste og varmeste Sommertid hol¬
des fuldstændig mørkgrøn. H. H.

* * *

DANSK CHRYSANTHEMUMSELSKABS AARSBERETNING 1931
Ved Docent Hother Paludan.

Lige fra det enkle stilfulde Omslag til den bizarre Chrysanthemumblomst paa sidste Side, er dennelille Aarsberetning et smukt Bevis paa Selskabets stadige Stræben efter at hejne, saavel den æsteti¬ske som den faglige Del af Chrvsanthemumdyrkningen herhjemme.
I Skriftet omtales først i Tekst og Billeder den vellykkede Udstilling i Efteraaret 1930. Derefterskriver Handelsgartner Aage Rosendal en interessant Artikel om de nye japanske Sorter, Selskabetimporterede fra Japan forrige Aar, og som paa den i Aar kommende Udstilling forhaabentlig skaloverbevise os om, at de bærer deres skenne poetiske Navne med Rette. Eig. Kiær.

EN SMUK REKLAME
Fra Axel Olsens Planteskole i Kolding har vi modtaget en ualmindelig tiltalende Reklame i Formaf 25 forskelligt farvede Lupiner. „Regnbuelupiner" kalder Planteskoleejer Axel Olsen dem. De for¬

tjener Navnet, for hele Farveskalaen er repræsenteret i disse afskaarne Lupiner, som vi har modta¬
get. \ i haaber ogsaa lidt senere at kunne glæde Læserne med en Lupinartikel, da der i de senereAar er fremkomne mange smukke Farver af disse statelige Stauder, som i høj Grad fortjener Interesse.

A. R.
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Lodsoldermandens Hus i Rervig.

TRÆET
DETS BETYDNING FOR LANDSKABS- OG BYBILLEDET

Kommer man en Dag ad Søvejen til et af de to smaa Færgesteder Gaabense paa
Laaland eller Rør\>ig i Odsherred, vil den, for hvem denne Rejse ikke er nogen dag¬
ligdags Ting, ikke kunne undgaa at blive betaget af de Skønhedsindtryk, man her
bliver stillet over for. Der møder En straks ved Landgangen et saare harmonisk Bil¬
lede af ældgamle, solide og smukke Huse, hvis Funktion nøje er knyttet til Stedets
Karakter (Trafiken), og op over deres Tage hvælver der sig fra de gamle og stolte
Træer et endnu højere og skønt Løvtag. Huse, Landskab og Natur synes her at ind-
gaa saa inderlig en Harmoni, som overhovedet kan tænkes. Billedet er baade male¬
risk og logisk saa rigtigt og saa skønt, at det ikke ret godt kan blive bedre, og det
synes nutildags at fremtræde netop saaledes, som det maa have fortonet sig for Lasse
Månsson fra Skaane, da han under Svenskekrigene gik over Smaalandshavet til Gaa¬
bense, eller som det maa have set ud, saalænge der i Rørvig har boet nogen Lods¬
oldermand i Lodsoidermandens Hus.

Hvad Billedet af disse to Bebyggelser og Færgesteder vilde være uden Træerne,
vil forhaabentlig aldrig nogen opleve at se; men det er uomtvisteligt, at Træerne for
disse Huse har en aldeles afgørende Virkning, og de forlener Stedets Karakter paa
een Gang med en Hygge og en Storslaaethed, som ellers sjeldent forenes. Og saa¬
ledes, omend i noget ringere Grad, vil Træ og Hus ogsaa andre Steder paa Landet
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Den fredede „Hjertehøj" nord for Graasten.

indgaa i en Lenhed, i en Harmoni, som æstetisk virker behagelig. Løvtaget oven¬over Straa- eller Tegltaget virker som Hustagets naturlige Fortsættelse og dets Be¬skyttelse, og Træet hører intimt med til Billedet af det landlige, smukt placerede ogvelbyggede Hus. Betydningen af Hustræet bliver dobbelt stærk, naar dette Træ ikkeblot betragtes æstetisk, men ogsaa folkloristisk, og fra gammel Tid ligger der i Al¬muens Bevidsthed mangt og meget gemt, der gør Hustræet til en uundværlig Bestand¬del at Bebyggelsen. I Sydsvensk (og maaske ogsaa i andre Dele af Sverige) er dettei Folkemaal fortrinligt udtrykt i Betegnelsen „Yårdtra", en Glose som daarligt over¬sat betyder „Træet, som beskytter", og som vi ikke har noget tilsvarende Ord for.Træet er Husets gode Aand, og til Træet er ifølge mangfoldige stedlige Sagn ogsaaherhjemme Husets Skæbne knyttet.
Paa samme Maade er saavel rent synsmæssigt som logisk Træer, enten enligtstaa-ende eller (især) Grupper af Træer, knyttet til Høje og andre udyrkede og uopdyr-kelige Dele af vort Landskab. Det forekommer naturligt, at saadanne for Ploven util¬gængelige Arealer er bevoksede, og Almuetroen har fæstnet den Opfattelse hertil,at der i disse Høje er begravet eller bor Mennesker eller Væsner, hvis Skæbne(Ro og Fred) er knyttet dertil. Tjørnebevoksede Høje virker derfor samtidigt afveks¬lende og forskønnende, ligesom de forlener Voksestedet med en vis Forborgenhed,og jo flere bevoksede Høje, der ryddes og sløjfes, des mere uniformeret bliver Bil¬ledet af vort Agerlandskab.

Ogsaa de rækkevoksende Træer hører hjemme i Landskabsbilledet. Dels har æld¬gamle Lovbestemmelser gjort dem til en naturlig l ing, dels har ogsaa lokale Forholdsaavel som Træernes Spredningsapparater gjort det naturligt, at deres Forekomst er,som den er. Lovbestemmelserne om Pileplantning, der har eksisteret fra I4-Tallets Be¬gyndelse, foranledigede, at disse Træer plantedes i Række langs Markskel, Tofter og\ eje, hvor .Menneskene kunde have dem nogenlunde nær ved deres Boliger, og hvorde om Vinteren kunde styne dem. Tiltrods for den gartnermæssigt set ilde Behand¬ling disse Træer har været udsat for, og tiltrods for, at de, jo ældre de blev, mereog mere blev vanskabte og vansirede, hører disse stynede Pile inderligt sammen med
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Fredede Ege ved Koge Aa. S. W. fot.

vort Landskabsbillede, og de savnes i hvert Fald i de flade Egne af vort Land, hvor
de har maattet vige. Laaland-Falster saavel som Østskaane er de stynede Piles Land¬
skaber, og disse mister et væsentligt Karaktertræk ved Trærækkernes Fældning.

Paa samme Maade er det en naturlig Ting, naar Aske, Ahorn eller andre Træer,
som har Flyveredskaber spændt paa deres Frø, spredes langs en fugtig Grøft og vokser
paa Række her, — og ligesaa, naar Frøene er falden i givtig Jord langs en Kirke-
gaardsmur og sammen med Hyldebuske der danner en grøn Busk- og Trærække.
Træerne virker her samlet, og de skal ikke som Hustræerne betragtes hver for sig.

Det samme maa siges om Landevejstræerne. Vel er de ikke fremkommen af sig selv,
men er plantet eet for eet, og det har i sin l id udelukkende været for at indramme
Vejene og give dem en rent praktisk Afslutning, saa at farende Folk og Køre¬
tøjer kunde vide, hvor Vejen gik og hvor Grøften laa, ligesom de skulde afgive
Skygge til de Vejfarende, at de plantedes. Det har oprindeligt aldrig været Tanken,
at disse Landevejsalleer skulde virke ved en rytmisk Opmarcheren af Træer; men
Udviklingen har ført med sig, at man nutildags paa de moderne Færdselsaarer,
hvor Hastigheden i Trafikmidlerne gør en Skyggegiven illusorisk, efterhaanden er

gaaet over til at placere Træerne mere efter æstetiske end praktiske Formaal, saa
meget mere som Træerne ved Vejsiden nutildags betyder en Fare for Trafiken.

Foruden disse Kategorier af Træer, Hustræet, Trægruppen paa Fløjen og de
rækkevoksende Træer, ejer vort Landskabsbillede endnu en Kategori, nemlig Træet
i Ageren. Denne Kategori er udpræget fredede Træer, — selvsaaede Træer, der er
skaanet under Opvæksten, og som har faaet Lov at blive staaende midt i Kornmar¬
kerne. Ogsaa disse Træer, der i Reglen er særdeles smukke Individer, formaar at
give et Landskabsbillede forøget Virkning; men medens man i de første Tilfælde for¬
uden den æstetiske ogsaa kunde tale om den praktiske Betydning af Træerne, fal¬
der den sidstnævnte Betydning bort her. At disse Træer skulde have en Funktion
som Beskyttere for Folk og Fæ under Uvejr er ret urimeligt at tænke, saa meget
mere, som de netop i Tordenvejr vil frembyde en Fare, og skulde de eventuelt for¬
dum have haft en saadan Betydning, er denne formentlig bortelimineret, da Hyrde-
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Skovfyr i Hornbæk Plantage. S. W. fot.

drengene afløstes af Tøjring af Kvæget eller Indrettelse af Læskure i Foldene. Dertilkommer, at hvorvel de bølgende Agre og den blomstrende Kløvermark er æstetiskberigende, saa er de dog først og fremmest økonomiske \ ærdier, og baade Kløver¬marker og Kornagres Afgrøder forringes ved store, skyggende Træer. Det er sikkertde færreste Beskuere, der ikke har i hvert Fald en Antydning af en Landøkonomi deres Sind, og hos hvem dette Gran af Økonomi ser en ulogisk Ting i Bøgene paaHvedemarken. Bøgen hører hjemme i Skoven, 0111 hvilken der her iøvrigt ikke skaltales, og paa Ageren bør det produktive være det bærende saavel i det æstetiske
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Vej gennem Bøgeskoven ved Bramsnæs. s- fot.

som økonomiske Billede, og der bør ikke være praktisk hæmmende Elementer i
Billedet.

I Byen har man ligesom paa Landet enkelte I ræer, Trægrupper og Trærækker;
men som Omgivelserne for Træerne i Byen er væsensforskellige fra dem paa Lan¬
det, saaledes maa ogsaa det æstetiske Synspunkt, der anlægges for hine, være væ¬
sentligt forskelligt fra disse.

Idet der med By i nærværende udelukkende regnes med en bymæssig Bebyggelse
med Beboelseslag i flere Etager, især i Hovedstaden, og der saaledes undtages saadanne
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Rahbeks Allé 1925.

provinsielle Byer, hvor Træet bestandigt kan virke rent landskabeligt, maa det fastslaas,at een Type af Træer ganske maa undværes i Byen: Hustræet. Selv 0111 Storbyen Kø¬benhavn paa sit Grønttorv netop viser et Eksempel paa Hustræer, maa dette betragtessom den hæderlige Undtagelse fra Reglen om, at dette Træ er udelukket fra ByensVerden. Og vokser der hist og her et Træ op ad en Gavl, forsøger dette ingenlundeat virke som Landboens Hustræ, men kun som et grønt Skærmbræt tor en skrigendeReklame eller en midlertidig nøgen \ æg.
Trægruppen derimod har faaet sin Plads i Byen, og med Rette. En af de skøn¬

neste Trægrupper i Hovedstaden er den paa Kongens Nytorv. Hvorvel den oprin¬delig bestod af 4 adskilte Grupper, er disse dog med Alderen vokset hinanden saa
nær, at de har dannet een stor Kuppel over Torvet, og særligt med den uharmo¬niske og uafstemte Bebyggelse Torvet rundt virkede denne Gruppe fortrinligt ogdannede det faste Holdepunkt, som det alt for store Torv trængte til. Træerne varikke uniformerede, de virkede hver tor sig som et Individ; men Individerne, der varat samme Art, indgik en homogen Blanding. Ved Plantning af den saakaldte Krindsgjordes denne Midtevirkning ganske illusorisk. Dels fik Midterpartiet derved en helt
ny Omkreds og optog for stor en Part af Torvet, dels har de nye Træer mere ogmere borttaget Synet af Midtergruppen, saa denne aldrig vil kunne ses som Kuppel,
men kun skimtes som nogle Trækroner over Menneskenes Hoveder. I andre Smaa-anlæg virker Trægrupper fortrinligt, og det synes som om Trægrupper overalt virkerbedst, naar de har Jord og ikke Brolægning eller Asfalt til „Tod", deres Habitus
og Konstitution iøvrigt lige.

Da der ikke i Hovedstaden findes andre Pladser paa Størrelse med Kongens Ny¬torv, og da Byplanlægningen som saadan kun regner med Smaapladser, vil Træ¬
grupper efterhaanden blive en Sjældenhed i Hovedstaden, saa meget mere, som de
paa saadanne Steder, hvor de i Øjeblikket maatte findes, staar for at skulle ryddes
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Kongens Nytorv.

af Hensyn til Storbyens Molok: Trafihen. Og har de endelig en Plads i den nuvæ¬

rende eller fremtidige By, maa det Hensyn stedse tages, at man fra Vinduerne ønsker
at se ikke blot Himmel og Stjerner, men ogsaa Gade, Fortov og Genbovinduer, hvorfor
Træernes Kroner beskedent maa holdes nede. Den uomtvistelige Skønhedsværdi, som
den frie naturlige Krone er, maatte derfor udgaa af Storbyen, dersom man ikke ved
Byplanlægningen ogsaa tog Hensyn til, at maleriske, robuste Trægrupper paa sine
Steder kunde faa deres Plads og ligesom bringe et Bud fra Naturens Verden og være
Modvægt overfor de søndagskæmmede Alletræer, der staar paa Geled. Det er en

Kendsgerning, at denne Sag har nydt megen Interesse hos Byens Førsteborgmester,
Peder Hedebol, og at man i Byplanlægningen har afsat Plads til eller allerede har plantet
saadanne Trægrupper, der paa deres Sted kan faa Lov at vokse op med frie Kro¬
ner uden at genere noget Menneske. Disse Trægrupper bærer blandt kommunale
Folk den træffende Betegnelse: „Hedeboller", idet dette Navn er afledet af deres
Ophavsmand Borgmesteren — og sikkert vil Peder Hedebol med Glæde acceptere
denne Betegnelses Anvendelse i videre Kredse, som en Anerkendelse af denne hans
tilsyneladende beskedne, men dog ingenlunde upaaagtede Indsats i de gartneriske
Dispositioner vedrørende Byens Beplantning.

Vigtigst for Bybeplantningen er og maa Alletræerne være. Skal der overhovedet
være Træer i Byerne, maa de nødvendigvis i nøje Grad indordne sig under Byka-
rakteren, og de maa derfor nødvendigvis i Hovedsagen følge Færdselslinjerne, Ga¬
derne. At Træer kan være et fortrinligt Middel ikke blot til at forskønne en Gade,
men endog til at forvandle en uskøn Gade til en smuk Alle, derom vidner Frede¬
riksberg Alle tydeligt. I denne Alle er Bebyggelsen og Gadesiderne i det hele taget
i den Grad urolige og uafstemte, at det vil være noget af en Lidelse at vandre op
og ned langs dem, med Udsigt til de vekslende og som oftest uskønne Facader, Lager¬
pladser etc. etc., om der ingen Træer var, — hvortil kommer, at Gadebredden er saa
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stor, at den ikke nær kan optages af og levendegøres ved Trafiken. Her gør de fireTrærækker, der har historisk Tilknytning, deres Underværk og deres brede grønneBaand binder Gadebilledet til en Enhed; de ligger der som een skøn tostrenget Nerve,der giver Billedet Ro, Holdning og (Mening — sidstnævnte ikke mindst fordi Træerneher virkeligt kan skygge for vandrende, promenerende Mennesker, et Begreb dernæsten er forsvundet fra vore Dages Landeveje.I Almindelighed maa de rækkeplantede Træer i Byerne som en selvfølgelig Tingvære beskedne i deres Krondiameter og Højde, og det er kun rimeligt, at man saa-danne Steder, hvor høje Husrækker og Menneskeboliger kræver det, vælger saa-danne Træarter, som har en forholdsvis lille Krone, eller hvis Krone har Evne tilat holde sig smuk ved Beskæring, Klipning o. fr. Derfor maa paa saadanne Stedernødvendigvis de stærkt friserede Træer tolereres, ligesom man maa acceptere Stani-mehække og andre Former for beskaarne Træer. Anderledes bliver Forholdet naarTræerne vokser ved Promenader, der ikke indrammes af Menneskeboliger, og hvoraltsaa Hensynet til, at der skal komme Sol ind i saadanne, ikke eksisterer. Paa saadanneSteder forekommer det Forfatteren, at Kommunen har en absolut Pligt til at benyttede Træer, som er kendt af Befolkningen, som de holder af paa Grund af dette de¬res Kendskab, og som de ellers maa savne. Det turde være ikke blot en kærkom¬men Anledning, men ogsaa en kær Pligt paa saadanne Steder at plante Hesteka¬stanje, Lind, Elm, Birk, Ahorn og lignende hjemlige Træarter, der her kan faaLov at udfolde deres Kroner i Frihed, og som saadanne Steder ogsaa maa kunnefaa de \ oksekaar, som ikke kan gives dem i Gadernes Byluft. Der tænkes her bl. a.paa, at Københavns Kommune burde have anvendt saadanne mere robuste Træerpaa den smukke Promenade ved Bellehøj og ikke der i en Tankeløshed plantesamme Elmearter som i de snævre Gader.
Det er en gammel Kendsgerning, at Kærligheden til I ræer er meget stor, og De¬visen „Det gamle T ræ, o lad det staa" bruges tidligt og silde med større eller min¬dre Ret. Dagspressen, som ynder at give sig ud for at være Talsmanden for denoffentlige Stemning, men som snarere almindeligt er denne Stemnings Fabrikant,benytter ofte det lyrisk betonede i denne Devise paa en saadan Maade, at den faarfolk til at tro, at hver Gang der fældes et Træ i Byen, begaas der en forbrydelsemod Folket. Vi har set det før, og \i ser det i Aar. da mangfoldige Træer maavige, at der raabes op 0111 Skændsel og \ oldshandlinger begaaet af .Myndighederneoverfor den værgeløse Befolkning. At der hist og her maaske nok fældes et Træmere end strengt nødvendigt, kan nok være; men sikkert er det, at det i Byerneer Befolkningen, der først og fremmest har Ret til Lys og Luft, og kan Træernepaa deres Sted ikke forenes med dette Krav, maa de helt eller delvis vige. Der ersaa meget mere Mening heri, som mange gamle Alleer forlængst har udspillet deresRolle som saadan, og Eksempler fra Jægersborg Alle (særligt omkring Charlotten¬lund Station), Rahbeks Alle paa Frederiksberg m. fl. Steder viser, at baade Menne¬sker og Træer ikke paa een Gang kan trives der; Træerne har Tradition for deresTilstedeværelse, men ikke den funktionelle eller logiske Basis, og det levende Livmaa gaa sin Gang, kræve sin Ret og holde derpaa. Det være ikke dermed sagt, atJægersborg Alle bør ryddes og Træerne i Rahbeks Alle bør forsvinde aldeles om-gaaende; men Lyrik er ikke den rette Argumentation i en Diskussion 0111 Realiteter,og til disse hører saavel Mennesker som Træer i Byen. Johannes Tholle.
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ESPALIEREDE T A M A R I X
I den vestlige Del af Frederiksberg Kommune ligger et lille Kvarter med lave

Huse, som indeholder ganske smaa Lejligheder, der er bestemte til husvilde Familier.
Størstedelen bestaar af Træhuse, men sydligst ligger en trefløjet Gaard af Murværk
med flade ensidige Paptage.

Kvarteret kaldes lidt foragteligt for „Husvildebarakkerne", hvilket er Synd, bl. a.
fordi de murede Fluse kunde tjene til Belysning af, hvorledes det billige Rækkehus
kunde være.

Billedet ovenfor viser Facaden mod Chr. Poulsens Vej, der er ganske lig Faca¬
derne mod Sønderjyllands Allé og Nis Lorenzens Vej.

Forhavearealet er hegnet mod Fortovet med Fletværkshegn, som beskytter en fro¬
dig Flæk af Alperibs. Arealet er græsdækket, og der er plantet Tamarix (Tamarix
setandra) som Espalier ved de gule Mure. De begynder at blomstre sidst i Maj og
fortsætter meget længe.

Det forekommer mig, at Arrangementet er meget smukt; det gør Kommunegartner
Michael Gram megen Ære. C. Th. Sørensen.

* *

*
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TRÆAGTIG PÆON (PÆONEA AR BO RE A)
Mellem alle de skønne Blomsterplanter, der i Tidens Løb er indført hertil fra Kina

og Japan er vel ingen skønnere end de træagtige Pæoner, med det matgrønne Løv
og de ædeltformede, silkelignende Blomster.

Skønt uden Farve anskueliggør Billedet over disse Linier bedre end Ord, hvor
atlaskblankt de lyse Blomsterblade strejfes af Solen, og hvor dunblødt de aabner sig
for Blomstens guld- og purpurglødende Indre.

Der findes mange Varieteter med Blomster i alle Farvenuancer fra det skæreste
hvide over rosa, vinrødt til mørk purpurviolet og mere eller mindre fyldte.

Den udsprungne Blomst paa Billedet er at Sorten Jeanne d'Arc.
De træagtige Pæoner formeres ved Forædling paa Rødder at den kinesiske Staude¬

pæon, og maa gives en vindbeskyttet Plads og vandes i Vækstperioden, hvis det falder
ind med Tørke.

Skygge for den stærkeste Sol tjener dem bedst, og skønt de vokser langsomt, kan
de med Aarene blive mere end meterhøje Buske, der rigtig anbragt forlener Haven
med en egen fornem Ynde, som næppe nogen anden Plante. E. E.-J.

* * *

HYRESKASERNENS BAKGÅRD
Under medeltiden, då stora deler av landet ånnu voro obebodda och manniskorna

ostorda kunde njuta av naturen, forsmådde likval borgherren ej att skapa en gron-
skande gård melian borgens strånga murar. Dår hamtade hans kvinnor och folk
lakande orter och har lekte de sina lekar. Under de långa tider han och hans folje
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befunno sig på strovtag blev borgtrådgården en kar uppehållsplats dår inga faror
hotade, och den vårdades med kårleksfull omsorg.

Likaså gjorde borgarna i de forstå ståderna. De reserverade en plats intill sitt
hus for blommor ocb trad och hamtade liksom borgherren naturen in till sig. Men
så kom en tid då stadernas befolkning okades och de gamla vallgravern eller nui-
rarna bibehollos. De små tradgårdarna forsvunno alltmer, men knappt hade utveck-
lingen kommit så langt, att man lugnt kunde vistas utanfor fåstningsverken, forran
trådgården dår återkom i forstorad skala. Dessa två typer blevo grundlåggande for
utveklingen av stådernas trådgårdar och lever kvar i variationer ånnu i våra dagar.

Men så kom en ny byggnadstyp, hyreskasernen och med den forsvann intresset
for trådgården. Husågaren tånkte bara på sina våningar och låmnade bakgården åt
sitt ode. Och vad blev den, ett trist gråt hål, som man helst vånder ryggen åt! Och
just vi nutidsmånniskor, som mera ån generationerna fore oss, långta efter gronska
och frisk luft, och framforallt vilja ge våra barn så mycket som mojligt dårav, vi
måste liksom borgherren och borgaren forr i vårlden ta vara på varja kvadratmeter.

Fotografiet hår visa en dylik bakgård sådan den kan te sig efter det att den
håmtats upp ur sin fornedring. Den vitrappade muren, som loper runt 0111 trådgar¬
den står i behaglig kontrast mot gronskan och lyser upp den mørka gården. Sten-
plattor, gråsmatta, perenna våxter och vattenkonst gora att man totalt glommer luir
ogåstvånligt och dystert dår forut var.

Denna nya bakgård år ingen lyx utan ett behov! R- Homann.

* *

*
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BOGANMELDELSE
Loren^ Smith: Læ-, Hegns- og Smaaplantning. København 1Q2Q, 8°, l6o S., 14$ III.En overordentlig levende og tankevækkende Bog, der i lige hej Grad har Bud til Forstmænd ogGartnere i god Overensstemmelse med Skovrider Smiths Uddannelse som baade Havebrugs- og Forst¬kandidat.

Dertil en meget personlig Bog, hist og her maaske lidt for personlig, men fuld af gode Iagtta¬gelser og rigtige Ræsonnementer.
At redegøre for dens Indhold er ikke nogen let Opgave, da Bogen er skrevet som i et Drag,hvor den ene Tankerække umærkelig fører over i den næste uden Kapitelinddeling og uden al Sy¬stematisering. Der er dog visse Ideer, som gennemtrænger hele Bogen, og som stadig set fra nye Syns¬punkter og i Strejflys fra forskellig Side fæstner sig i Læserens Sind og bliver der, efter at Bogen erlukket og sat hen.
Skovrider Smith advarer mod at plante indførte Træarter, og han sværger til de danske Træer,der gennem Aarhundreder har tilpasset sig til vort Klima, hvilket sidste han, vistnok lidt overdre¬vent, betegner som maaske det mindst gunstige for Trævækst i hele Europa.Kun Arter, der stammer fra et Klima, som ligner vort eget eller er endnu mere barskt, kan manstole paa navnlig som Lætræer, hvorfor det er af den allerstørste Betydning at kende Avisstedet fordet anvendte Frø-Frøets Proveniens, som Forstmanden siger.Sitkagran fra Egne helt nede fra den sydlige Del af Stillehavskysten er ikke af samme Værdi somsamme Træart af Frø fra Canadas barske Klima, og Forfatteren ironiserer over den Tro, at Frø, avlether i Landet af Træer, der er indført fra milde Himmelstrøg, skulde være bedre end direkte importeretFrø fra samme fremmede Egn, som om Racens Egenskaber skulde kunne ændres nævneværdigt i kunen enkelt Generation.
Men er det nu ikke et Fægt mod Vejrmøller, da næppe nogen plantekyndig kan nære en saadanMening. At man derimod foretrækker Frø fra et Træindivid, der har vist gode Egenskaber her iLandet, fremfor Frø af ukendt Oprindelse er en ganske anden Sag.Navnlig overfor Naaletræernes \ ærdi som varigt Læ stiller Bogen sig skeptisk og modarbejderpaa heldig Maade den overdrevne Tro til den stedsegrønne Læplantning, som virkelig i flere Henseenderstaar tilbage for en fornuftig sammensat Plantning af løvfældende Arter, af hvilke særlig Hvidtjørnen(Cratægus monogyna efter danske Frø) fremhæves som egnet til smalle Læbælter. Den bornholmskeRøn (Sorbus scandica), den smaabladede Lind (Tilia parvifolia), den smaabladede Elm (Ulmus cam-pitris) og under store Forhold og paa vanskelig Bund Graa-Aspen (Populus canadensis) fremhævesligeledes som altfor lidt anvendte Lætræer.

Der nævnes forskellige Buske, egnede til Underlie, saasom Hyld, Druehyld, Hassel, Kvalkved,Hæg og Gedeblad, og det „herlige Rodukrudt" Snebær, men mærkelig nok ikke en saa fortrinlig Skygge¬busk som Ribes alpinum, der fra nogle faa spredt plantede Buske i Løbet af faa Aar ved Aflæggereog ved Frøkastning breder sig over hele Læplantningen. Den grønnes samtidig med Paaskelilier ogklarer sig i den dybeste Skygge og paa temmelig sandet Bund.
Bogen slutter med en detailleret Beskrivelse af selve Plantearbejdets Udførelse, et Afsnit, der børlæses af enhver Anlægsgartner.
De mange urimelige Udfald mod Havearkitekter og Gartnere i det hele taget, som Bogen inde¬holder, ser man let bort fra i Forstaaelse af den umiskendelige Entusiasme for sit Emne, Forfatterenlægger for Dagen paa hver af Bogens Sider. E. Erstad-Jørgensen.

* *

*
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DANSKE STATSEMBEDSMÆNDS ENKEBOLIGER
I Aarene IQ27 til IQ2Q opførte Statsembedsmændenes Samraad i Forening med et

Legat et meget stort trefløjet Bygningsanlæg i seks Etagers Højde. Bygningen, som

ligger paa Amager Fælledvej, er tegnet af Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen med Ar¬
kitekt Peter Nielsen som Medarbejder.

Som det fremgaar at hosstaaende Haveplan, ligger der en Vej rundt nærmest Fløjene,
og fra denne Vej er der Adgang baade til Hoved- og Køkkentrapper; der er slet ikke
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Indgange paa Komplexets udadvendende Sider. — Vejene er adskilt fra det centraleHaveanlæg ved et 2,1 m højt Stakit, soin ogsaa skjuler Tørre- og Bankestativer.Efter denne Disposition blev der et næsten kvadratisk Jordstykke til Haveanlæget,og dette har faaet en meget symmetrisk Form.
I Forbindelse med Stakittet er der indrettet en Del smaa Lysthuse eller Sidde¬pladser, som bestaar af Espalier at Jern, der bærer forskellige Slyngplanter. Lysthu¬sene er adskilte ved smaa Buskplantninger. En gruset Gang skaffer Forbindelse rundt,.Midten optages at en stor Plæne, delt ved en smal Korsgang af Fliser med en Mid¬terplads, hvorpaa der er plantet fem Hestekastanier.
Ved Plænens Hjørner er der plantet Grupper af stammede Rødtjørn.Hele Anlæget er altsaa meget „tegnet" og bestemt af den strengeste Symmetri. Deter forsaavidt en Fejl, da Belysningen er saa ensidig, men Planterne er valgt saaledes,at Skyggesiden ikke synes mindre frodig end den mere solrige Side. Det forekommig, at mange andre Forhold talte for den valgte Form. Bl. a. vilde jeg gerne udnytteStakittet til at skaffe Beboerne mange nogenlunde isolerede Frilultssiddepladser, ogjeg tror ogsaa, at disse Lysthuse nu paaskønnes meget.Det forekommer mig, at Arkitekterne har formet selve Espalierne paa en megetelegant og fornuftig Maade. Desværre var Byggeudvalget langtfra begejstret for Have¬anlæget, da Jernarbejdet var opstillet. Man kaldte Lysthusene for Løvebure og varstærkt stemt for at gøre det hele om. Der var maaske ikke saa meget at sige til dette,
go



for mig var Espalierne noget ufærdigt, som jeg slet ikke saa, som det var, men
som det er blevet nu, da Jernet næsten slet ikke ses. Nu har man nok forliget sig
med Anlæget, for saa vidt angaar Dispositionen, men der klages nu over, at Haven
er noget blomsterfattig. Der er dog Blomster paa Buske og Slyngplanter, der er Løg
og Primula og lignende under Buskene; men der er jo ikke Rabatter med Pylyan-
tharoser, hvilket aabenbart savnes. Frodige vil saadanne dog ikke blive under disse
Lysforhold, i den ene Side vil de slet ikke kunne trives, men det er svært at gøre
dette torstaaeligt. Den valgte Beplantnings Frodighed og temmelig ensartede Vækst
ses som et Bevis paa, at mine Betænkeligheder ikke gælder.

Jeg har foreslaaet, at der lægges en Rabat hele Vejen rundt om Plænen, og at
denne Rabat tilplantes med lave og halvhøje Stauder. Saaledes vil dette Krav om flere
Blomster kunne imødekommes, men jeg tror rigtignok ikke, at Flaven vil vinde ved
denne Ændring.

Arbejdet blev efter forudgaaende Licitation udført af Sørensen og Nørgaard.
C. Th. Sørensen.

* *

*
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Tulipa Kaufmanniana.

NOGLE TULIPAN-ARTER
Da Linné i 1753 udgav sin „Species plan tårum", kunde han deri kun opføre 3Tulipan-Arter, flere kendte han ikke, og af disse er endda een, nemlig Tulipa Brey-niana, senere af en anden botanisk Forsker (Salisbury) bleven henført til en ganskeanden Slægt, nemlig Baeometra, og denne sydafrikanske Plante, som nu kaldes B.

columellaris, er ikke i Kultur, naar undtages, at den maaske findes i en enkelt bota¬
nisk Have. Linné kendte saaledes i Virkeligheden kun 2 Arter af Slægten Tulipa;
nu tegner Billedet sig anderledes. I l8l7 kendte man IO Arter, og i vore Dage kan„Index kewensis", den mest omfangsrige og fuldstændigste Plantefortegnelse, som fin¬
des, opføre 134 Arter af denne Slægt, og saa er alle de talrige Synonymer endda
frasigtede; i det nye Værk „Die Gartenstauden" af H. R. Wehrhahn omtales 68 Arter
som anvendte i Haver.

V or Have-Tulipan, som er Genstand for meget udbredt Dyrkning, var kendt
længe før Linné; den indførtes til Europa omkring Midten af det l6. Aarhundrede
og blev af Linné kaldt Tulipa Gesneriana efter Botanikeren Geszner, der havde givetden første Afbildning af Tulipanen. Den har lige siden sin Indførelse til vor Verdens¬
del været Genstand for en livlig Dyrkning, først i Tyrkiet, senere i Østrig, Tyskland
og Frankrig, for endelig i Holland at finde sig et nyt Fædreland. Det tør vel nok
regnes for almindelig bekendt, at den i sidstnævnte Land blev Genstand for et sandt
Raseri, som dels gik ud paa at fremstille saa mange og forskellige Sorter som vel
muligt, dels resulterede i en Samlermani, som Verden hverken før eller siden har set
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Magen til. Om dette Raseri kan læses ret udførligt i en lille Afhandling af Professor
Carl Hansen: „Tulipanen, dens Historie og Dyrkning", 1QOO, og Andreas Madsen:
„Tulipanen, en plante-kulturhistorisk Studie", IQOI, samt A. Andersen: „Fra Plan¬
ternes Verden", 1885.

I de nu almindeligt forhandlede Tulipan-Sorter er der næppe en eneste ren Tu¬
lipa Gesneriana; vil man med Kendskab til Tulipan-Arter i Ryggen foretage et Stu¬
dium af de hundredvis at forbigangne og nuværende Handels-Tulipaner, vil man kunne
foretage mange Gisninger om Tilstedeværelse af Blod fra andre Arter. Saaledes menes
det af nogle, at de smaa tidlige „Duc van FhoU"-Tulipaner mest har Rod i Arten
T. suaveolens, og utænkeligt er det ikke, at man eventuelt kan spore baade to og tre
Arters Blod i andre Sorter.

Ved Siden af Handels-Sorterne, disse gennem flere Hundrede Aar oparbejdede
Former, findes de saakaldte „botaniske" Sorter, bedre udtrykt rene Tulipan-Arter,
der et eller andet Sted paa Jorden gror vildt i naturlige Omgivelser, upaavirkede
af Gartnernes Kunstgreb. Mange af disse besidder herlige Egenskaber, som gør dem
attraaværdige for Havevennen; desværre er det imidlertid saaledes, at de gennem-
gaaende er vanskeligere at anskaffe end de „kurante" Handelssorter, der tiltrækkes
hver for sig i hundredtusindvis.

Blot tilnærmelsesvis at fremføre de 134 egentlige Tulipan-Arter her i dette Blads
Spalter vilde være overinaade vanskeligt og kræve et meget omstændeligt Studium,
men tillige hensigtsløst, da mange af Arterne næppe er værd at slippe indenfor Have¬
gærdet; en Revue over de mange Arter maa blive Botanikernes Sag. Her skal blot
nævnes nogle af de Arter, der allerede har vundet Indpas i vore Haver eller har
Udsigt til at finde Naade for Blomsterdyrkernes Øje.

Tulipa australis. Det er en lille graciøs Art, som i mange Maader viser Slægtskab
med den „danske" Art Tulipa silvestris, den er lavere end denne, af en varmere gul
Farve, og Blosterbladene er udvendigt stærkt shatterede med rødbrunt. Den har
hjemme i Frankrig og Portugal, og det er i og for sig mærkeligt, at den ikke har
været saa kendt paa Linnés Tid, at denne Botaniker har lært den at kende. Den
har forøvrigt været Genstand for nogen Forveksling, idet den blev afbildet og an¬
taget for lig med Linnés T. Breynianus. Endvidere har den faaet flere Synonymer. I
et fransk Pragtværk over Liliaceer, udgivet l802 af Redoute, kaldes den saaledes
T. Celsiana, og Forfatteren siger følgende i Anledning af dette Navn: „Den har i
nogle Aar været dyrket under Navn af T. persica i Mons. Cels' Have" og dernæst
videre: „Som Regel bør Artsnavnet angive en eller anden Karakter hos den Plante, det
er knyttet til; men nogle Slægter synes særligt udvalgte til at benyttes til Forherli¬
gelse af Botanikere, som har bidraget til at udbrede Kendskabet til den paagældende
Slægt. Derfor har jeg opkaldt denne Art efter den kyndige Botaniker, hvis Have
altid er tilgængelig for Naturvidenskabens Venner".

Tulipa biflora er en ganske interessant, omend ikke videre statelig Art. Den bli¬
ver 20—40 cm høj og bærer oftest to Blomster paa Stængelen, kraftige velernærede
Planter kan dog frembringe 3—4, ja endog 5 Blomster, og den adskiller sig ved denne
Karakter fra de fleste andre Tulipan-Arter, der som bekendt er enblomstrede. Den
er nær beslægtet med vor egen T. silvestris, Blomsterne er grønlighvide eller grøn¬
liggule med noget mørkere Shattering udvendig. Den har hjemme paa Stepper i Eg¬
nene fra det sydlige Rusland til Turkestan og Persien. Den er meget haardfør.
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Tulipa Clusiana. En lille, 20—30 cm høj Tulipan, hvis Blomster er hvide, og paa
de ydre Perigonblades ^ derside er shatteret med rødt. De indre Perigonblade er kor¬
tere og mere butte end de ydre. Redoute siger under Omtalen af denne Art, at
Linné ved Beskrivelsen af forskellige Planter har udvist stor Forsigtighed med at op¬
tage dem i sin „Species plantarum" og har forbigaaet talrige Arter, der var skildret
af Botanikere som Clusius, Gesner, Matthiolus o. a.; dette forklarer i nogen Grad
det foran anførte, at L. kun kendte et Par Tulipaner; thi selvsagt har han kendt
Mængder af Have-Sorter. Den her nævnte Tulipan var allerede skildret at Ecluse
(= Clusius) i hans Værk „Curæ posteriores". Redoute kendte ikke Plantens Hjem¬
stavn. Den angives nu til Spanien, Portugal, Frankrig, Orienten.

Tulipa Didieri, ogsaa kaldet T. platystigma og T. BiUietiana. Det er en rank halv¬
meterhøj Plante med bægerformede Blomster, røde, gule eller gule shatterede med
rødt; Perigonbladenes Spidser er noget udadbøjede, de ydre og indre er næsten ens
i Form. Under Navn af T. Billietiana blev en rengul Form i I8SQ sendt til Kew Gar¬
dens. Den har hjemme i Frankrig og Schweiz samt i Orienten.

Tulipa Eichleri. Denne Art blev fundet omkring Aaret 1874 i Georgien. Det er en
statelig Art, aabenbart nær beslægtet med T. Gesneriana og T. oculis solis. Baker siger
da ogsaa i en Skildring af den, at den er en Mellemting mellem oculis solis og sua-
eolens. Den har bredt klokkeformede Blomster, skarlagen af Farve og med en sort¬
violet Plet, randet med gult ved Basis af hvert Blosterblad, og den minder ogsaa i
denne Henseende meget om T. Gesneriana.

Tulipa Forsteriana. Denne kommer i Form og Farve nær henimod næstfølgende.
Den afviger dog bl. a. ved at være højere af Vækst og ved ikke at have Pletter paa
Bladene.

Tulipa Greigii. Ved Fremkomsten af denne herlige Tulipan i l873> modtoges den
i „Gartenflora" af Regel med disse Ord: „Vi kan hilse denne Tulipan som Tulipa¬
nernes Dronning", og endnu kan den sammen med foregaaende i Henseende til Far¬
vepragt og Blomsterstørrelse hævde en af Førstepladserne indenfor de egentlige Ar¬
ter af Slægten. T. Greigii blev 1872 samlet af Korolkowsky i Turkestan og af ham
sendt til Professor Regel i St. Petersborg. Planten er lav af Vækst og bærer paa Stæn¬
gelen fire Blade med bred Basis, mere eller mindre tæt besat med mørkebrune aflange
Pletter. Blomsten er stor, bægerformet med stærkt udadbøjede Flige af en straalende
højrød Farve. Tulipa Greigii er en af de egentlige Tulipan-Arter, som ret alminde¬
ligt forekommer i Handelen, og som det derfor ikke volder nogen Vanskelighed at
faa fat i.

Tulipa Kaufmanniana. Dette er en af de mest taknemlige af de vilde Tulipaner.
Den hører hjemme i Turkestan, hvor den blev fundet af Professor Regel i 1S76 og
af ham blev opkaldt efter General von Kaufmann, som var Guvernør over Turke¬
stan. Det, som gør denne Art saa attraaværdig, er dens Tidlighed, idet den hos os
blomstrer allerede i første Halvdel af April, ja endog i Marts. Den danner en kun 20
cm høj Stængel, der gerne er tobladet og ender i en langstrakt klokkeformet Blomst,
som senere i Solskin folder sig næsten fladt ud. Blomsterbladene er almindeligvis fløde-
hvide med brunligrød Shattering udvendigt. Man har dog ogsaa Varieteter, der er
stærkere gule, og nogle, der er gullighvide med purpurviolet Shattering; den nedre
Del af Blomsterbladene er gerne orangegult farvet.

Tulipa Kolpahowskyana. Ogsaa denne Art har hjemme i Turkestan og er af Regel
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opkaldt efter en anden turkestansk Guvernør: KolpakoAvsky. Den optræder baade
med lysgule og æggegule Blomster, der udvendigt er redfarvede; der findes dog og-
saa Afbildninger at den, der viser ganske karminrøde Blomster med mørk Midte.
Bladene er forholdsvis smalle og lange.

Tulipa oculis solis er hjemmehørende i Frankrig og Italien; den er tydelig nær be¬
slægtet med T. Gesneriana, men medens Blomsterbladene hos denne er afrundede,
er de hos oculis solis tilspidsede. Blomstens Farve er kraftig rød, hver enkelt Blom¬
sterblad bærer forneden en mørk Plet, omgivet af en gul Rand. Dette har givet An¬
ledning til det italienske Navn „Occhio di sole" = Solens Øje, hvorefter Planten har
faaet sit Artsnavn.

Tulipa retroflexa. Dette er en høj lysgul Tulipan med i Spidsen stærkt udad- eller
tilbagebøjede Blosterflige. Dens FIjemsted er ukendt, sandsynligvis er det en ved Dyrk¬
ning opstaaet Form.

Tulipa silvestris. I en Revue over vilde Tulipaner bør vor egen „Skov-Tulipan"
eller „Vild Tulipan" ikke forbigaas. Egentlig dansk er den vel næppe, men den har
faaet Borgerret her i Landet og findes mange Steder, mest i gamle Flaveanlæg, ved
Flerregaarde og ved Byer, Ejendommeligt er det, at den sjældent blomstrer dér; dette
forklares derved, at den enten kues af Græsset, den vokser imellem, eller at den staar
for skygget under Parkernes Træer. Kæler man lidt for den og lader den vokse i
aaben Jord i Sol, belønner den ens Umage ved at blomstre villigt. Blomsterne er

gerne noget nikkende, slanke i Bygning, gule og i Besiddelse af en fin Vellugt.
Tulipa Sprengeri. Det er en ret høj og slank Art med 4 ret smalle Blade og ind¬

vendig røde Blomster, de ydre Blomsterblade er udvendig ofte gule eller gulligtgrønne.
Alle Blomsterbladene er tilspidsede. Den udmærker sig ved sin Sildighed, idet den
først udfolder sig sidst i Maj eller først i Juni Maaned her under vore Breddegrader;
Baker noterer den i Blomst den 8. Maj saa langt mod Syd som Neapel. Den er bragt
i Plandelen og opkaldt efter C. Sprenger af Flandelsgartnerfirmaet Damman & Co.,
og den blev 1892 fundet i Anatolien at Samleren og Gartneren Miihlendorff.

Tulipa viridiflora er en rank Art, ret robust med grønliggule Blomster, antagelig
en lidt monstrøs Form af en af de andre Arter.

Der vil næppe være nogen Anledning til at prøve paa at lade de „botaniske"
Tulipan-Arter fortrænge de dyrkede Former som Materiale til Gruppeplantning, her¬
til har Flave-Tulipanerne for stort et Forspring baade paa den ene og den anden
Maade. Derimod egner de sig til at anbringes mere spredt imellem andre Planter,
navnlig paa Stenhøje, anbragt her og der imellem de Stenhøjsplanter, som tørst sent
skyder frem eller sent udfolder deres Blomster. Anvendte paa denne Maade vil Tu¬
lipanerne bidrage væsentligt til at live op paa Stenhøjen. En Art som Kaufmanniana
bør plantes i talrige Eksemplarer for at give en vis Massevirkning, det samme gæl¬
der Kolpakowskiana, australis og Clusiana, derimod vil Greigii og Fosteriana saavel som
Eichleri ogsaa „gøre sig", plantet enkeltvis.

Gennerngaaende ynder Tulipanerne en letgennemtrængelig, varm Jord; staaende
Fugtighed er dem meget imod; de fleste af Arterne har hjemme i Steppeegne, hvor
Jorden kort efter deres Blomstring tørrer ud; mange Arter har da ogsaa tæt I*iltlag
imellem Løgskællene som Værn imod den stærke Udtørring, de i Hjemstavnen er
udsat for. Axel Lange.
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EN LILLE HAVE P A A FUGLEBAKKEN
Denne meget lille Have blev anlagt 1927- Som Billedet viser, er tlen midterste Delforsænket, og her er anbragt et lille Fuglebassin. Foran Støttemuren er de smalleRabatter tilplantet med Stenplanter og lavere Stauder. Over Støttemuren er plantetNepeta Mussini. Foran Ftuset løber en temmelig bred Flisegang, medens der i Sidernebag Støttemuren kun løber én 40 cm bred Flise mellem Rabatter af Saxitraga, ogsom med et Par smaa Trapper har Forbindelse med Siddepladsen i den nederste Delaf den forsænkede Have. Denne er omgærdet af en stedsegrøn Plantning, medensder i Siderne mod Nabohaverne er afgrænset med nogle ældre Frugttræer med enf orplantning af Pæoner, Busketroser og Riddersporer. Paa begge Sider af Gangenved Huset staar Roserne. Til Belægning af Gange og Pladser er kun anvendt gamleKommunefliser, og Støttemuren er kun bygget af gamle Betonbrokker, men da det

er en meget frodig lille Have, lægger man mindre Mærke til det beskedne Stenma¬teriale.
Anka Rasmussen.

* *

*
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MØLLESTEN SOM HAVEBORDE
Den gamle Vejrmølle, med en eller flere udslidte Møllesten lænende sig mod Gra¬

nitsoklen ved Gennemkørselsporten, er et Billede, mange Mennesker vil huske fra
Sommerferieophold eller Søndagsudflugter. — Gennem Aartier har en saadan Mølle¬
sten ydet trofast Tjeneste i Møllens Indre, Gang paa Gang har den maattet hæves
ud af sit Leje tor at bekomme den nødvendige Ophugning af de smukke, sneglegangs-
formede Rifler eller Furer, der betinger dens Anvendelse som Møllesten. Tilsidst er

den blevet for tynd til længere at taale Bildningen, som Mølleren udtrykker sig, den
er kasseret og endt som Dekoration ved Møllens Fod. Og her forbliver den, indtil
Mølleren en Dag finder paa at hugge den midt over og anvende den som Trappe¬
sten foran Havestuedøren, eller han er hjerteløs nok til at slaa den i Skærver, naar
der skal støbes nyt Gulv i Svinestien. Han kan imidlertid ogsaa falde paa at anbringe
den som Bordplade i sit Lysthus, og her er den virkelig vel anvendt, og Mølleren
har faaet et baade solidt og smukt Lysthusbord. Det kan andre imidlertid ogsaa gøre,
og her er to Billeder af saadanne som Haveborde anvendte Møllesten. Den øverste
hviler paa en tyk Egestamme, og Egetræsbænke er tegnede specielt til Bordet og
Pladsen af Arkitekt Helge Holm. Den er opstillet for afdøde Direktør J. P. Lund i
Haven ved Rosbæksvej 14 i Ryvangskvarteret.

Det andet Billede viser en Møllesten, hvilende paa en Fod af Beton, saaledes
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som disse faas færdigstøbte til dette Brug. Den findes i Havearkitekt E. Erstad-Jør-
gensens Have.

De her gengivne Møllesten er begge af naturlig Oprindelse, rhinsk Tuf siger Møl¬
leren, og disse er det, man skal have fat paa, da de er baade vejrbestandige og smukke.
Men de bliver efterhaanden sjældne, fortrænges af de for Mølleriet mere fordelagtige,
støbte Kunststen, som imidlertid slet ikke er anvendelige til Lysthusborde, da de for¬
vitrer i Løbet af et Par Aar. Møllesten har ofte en Diameter paa omkring 1,30 Me¬
ter og er, naar de kasseres, slidt ned til en Tykkelse af IO—12 cm, hvilke Maal er
særdeles passende for en Bordplade i det frie. A. UUeriks.

SKYGGEPLANTER
Hosstaaende Billede er taget i „Bikubens" Gaard i Silkegade her i Byen, hvor

der ved Ombygningen i Fjor indrettedes en Kældernedgang bag en dækkende Mur
af italiensk Travertin med et vandspyende Løvehovede og et lille Bassin mellem
grønne Planter.

Det er en fordringsfuld Plads, der skal være præsentabel hele Aaret rundt og gerne
med lidt Blomster nu og da.

Sol kommer der imidlertid saa godt som aldrig, og Stedet er jo midt inde i Byen
med dens sodfyldte Luft.

Naar Resultatet alligevel er blevet saa godt, som det virkelig er, beror det i lige
Grad paa et heldigt Plantevalg og den Omhyggelighed, hvormed Stedets Portner freder
om den lille Oase i Stenørkenen.

Den mørke Bund er til venstre Saxifraga Kingii og længere til højre i Billedet
Saxifraga hypnoides purpurea, Hepatica triloba vokser helt frem i Forgrunden, bag
den ser man til venstre Pacysandra terminalis og til højre Heleborus niger. Den høje
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Plante mellem disse er Mahonia japonica. I Baggrunden ser man Megasia corditolia, en
Cotoneaster præcox, den grønne Aucuba og længst til liøjre en Bund af Azarum
europæum.

I en Blanding af Tørvestrøelse, Tørvestrøelsegødning, Grus og almindelig Havejord
er de alle vokset smukt til, den eneste, der ikke rigtig liar villet makke ret, er den
vildtvoksende Vedbend (Hedera Helix), der nægter at hæfte paa den glatte Stenvæg.
Den vil nu blive erstattet af den ligesaa fintløvede og nok saa kraftigvoksende Hedera
pedata, der holder sig bedre fast. Første Aar havde vi en Del \ røvl med Rotter, der
opfattede Bedet som anlagt til Lejrplads for dem. senere har Fuglene været slemme
ved de unge Skud, men efter at Bedet nu at og til bliver douchet med en Opløsning
af den bitre Picrinsyre, er denne Plage ogsaa afværget. E. Erstad-Jergensen.

FRA EN HAVE VED KØGE BUGT
Omstaaende Billede er taget fra Parken ved et større Landsted, beliggende ved

Køge Bugt, og viser et lille Hjørne af en større Dam. Den overordentlig yppige Ve¬
getation, som her udbreder sig for os, og som har en næsten tropeagtig Karakter,
bestaar for Trævækstens \edkommende af Birk og Hvidel, medens Rhododendron i
ret stort Antal har faaet den Opgave at repræsentere Buskene. Langs Bredden flokkes
Planter som Iris, Dunhammer, Skeblad o. a., medens et enkelt kraftigt F.ksemplar af
Aakande, eller helt korrekt, Nøkkerose (Nymphæa Martiæcea albida), dækker en Del
at Vandfladen. Forskellige sammenstødende Omstændigheder er medvirkende ved
Skabelsen af dette ejendommelige Parti med dets særegne, men umiskendelige Charme.
Den øjeblikkelige Tingenes 1 ilstand, da Pladen eksponeredes, var formentlig særdeles
gunstig. Det stille Vandspejl, Sommerdagen og de lysklædte Mennesker paa den mørke
Baggrund af Rhododendronløv er saaledes Faktorer, der betyder adskilligt i Billedets
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Komposition. Men det specielt tropeagtige ved Milieuet skyldes først og fremmest
den udprægede Frodighed, hvormed alt her er forlenet. Og Frodighed er der over
Planterne paa dette Sted, Aakanden kupler paa helt tropisk lacon i Midten sine
Blade højt op over Vandskorpen, Iris, Brudelys og Dunhammer maa møjsommeligt
holdes indenfor anstændige Grænser, og Rhododendron'erne, der staar paa naturlig
Mosebund, vokser her, som disse Planter kun vokser, naar alt er dem tilpas. Varmt
er der da ogsaa en saadan Sommerdag i denne lille Gryde med Vandet i Bunden,
brændende Sol og stillestaaende Luft, saa man godt kunde døse hen, dersom ikke
et stadigt summende og undertiden ret generende Insektliv holdt en vaagen. Og alt
dette ved omtrent aaben Strand, ikke 200 Meter fra Havstokken ved Køge Bugt.

A. blleriks.

BOGANMELDELSE
Danske Herregaardshaver: Nysø.

Udgivet af Det kgl. danske Haveselskab med Støtte af Ny Carlsbergfondet. Udgivelsen tilrettelagt
af Havearkitekt, Lektor Georg Georgsen med Tekst af Dr. phil. Vilh. Lorenzen og Botanisk Gartner
Axel Lange.

Det andet Hefte af „Danske Herregaarde", som nu er udkommet, omhandler Nyse, den gamle
Barokhave ved Præstø Bugt. Man maa indrømme, at medens vore gamle Herregaardshaver mere og
mere forsvinder eller paa anden \laade har trange kaar, er det med en særlig Glæde, man ser dette
smukke og statelige Værk blive til - for finere og smukkere Udførelse og Tilrettelægning kan man
vel næppe ønske sig. A. R.
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CHARLOTTENHOF
Det lille Slot Charlottenhof, der ligger i Parken ved Sanssouci, blev efter Got-

hein paabegyndt i Aaret 1825. Det er bygget af Schinkel for den senere Kong Fre¬
derik Wilhelm den IV. af Prøjsen.

Peter Lenné var dengang Direktør for de kongelige Haver ved Potsdam, og det
er vel rimeligt, at der har været et vist Samarbejde mellem Arkitekten og Gartne¬
ren, men det er sikkert uden for al Tvivl, at Schinkel har Hovedæren, ogsaa for
det Haveanlæg, der slutter sig saa smukt til det lille Slot.

Der var projekteret et meget større Bygningsanlæg, med tilsluttende Søjlehaller
til Ramme om Haveanlæget, men det kom aldrig længere end paa Papiret.

Det er maaske godt det samme, det er vanskeligt at tænke sig smukkere og mere
yndefuldt Værk end dette lille Havehus. Mon ikke denne særlige Skønhed beror
paa dette, at hele Anlæget, trods dets stærkt betonede Axer, er eller synes at være
formet til at sees diagonalt i Forhold til Axerne? Naturligvis tager Bygningen sig
ogsaa meget smukt ud set lige forfra, men det er alligevel noget meget tamt og or¬
dinært imod Synet over Bassinet og den blomstersmykkede Skraaning. Saaledes ses
Bygningen som et kubisk Legeme, lige forfra virker et Bygværk af denne Art let som
en flad Teaterdekoration. C. Th. Sørensen.
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HAVEKUNST I BYPLANLÆGNINGEN
Nedenstaaende Artikel er tilsendt „Havekunst" af Dr. Fran:^ HaUbaum, Hannover, Forretningsfører i

Deutsche Gesellschaft fiir Gartenkunst, e. V.

Endnu for faa Aartier siden forstod man ved Begrebet Havekunst i Byplanlæg¬
ningen noget rent dekorativt. Vi erindrer alle de den Gang saa yndede Prydpladser
omgivet af høje Gitre, Plænerne med Tæppebede og Palmedekorationer, og vi liar
endnu ikke glemt Sporvognsmasterne prydet med Geranier. Hvilken Forandring er
der ikke sket siden da. Under de nye byplanmæssige og kunstneriske Synspunkter
er Havekunst i Byplanlægningen, eller bedre udtrykt som „Grønsværspolitik", blevet
til et af de vigtigste Led i de kommunale Byggeopgaver. Udtrykkene herfor er til¬
strækkelig bekendte: Frigjorte Boliger, Tilførsel af Lys og Luft, Tilknytning til Na¬
turen, Anlæg og Udformning af Fælleseje repræsenterende et vel gennemtænkt Sy¬
stem for Beplantning og Bebyggelse (det Offentlige anlægger og udformer et vel
gennemtænkt System for Beplantning og Bebyggelse).

Æsthetikken stiller ikke mere de vedtagne Former saa meget i Forgrunden som ved
de tidligere Aarhundreders selvstændige Havekunstfrembringelser, men det drejer sig
nu om byplanmæssige og nationaløkonomiske Opgaver og om at skaffe noget for-
maalstjenligt, hvilke Opgaver, hvis de virkelig skal løses, selvfølgelig kræver en Be¬
herskelse af Formen. Jeg vil ikke indlade mig paa en Strid om, hvorvidt de arkitek¬
toniske eller de landskabelige Retningslinier skal gives Fortrinet ved Løsningen af saa-
danne Opgaver. Denne Meningsforskel splitter endnu vide Kredse af vore Arkitek¬
ter. Fra at være et Spørgsmaal om et Problem vil jeg gerne lade hele denne Sag
gaa over til at være et Spørgsmaal om Formaalet. Vor Tid kræver Saglighed. Det
er Tegn paa et smaaligt Sindelag som Princip og af Princip at ville udskille den
landskabelige Retningslinie. Alt efter Opgaven, Hensigten og Betydningen af et Anlæg
vil den ene eller anden Stil være den rigtige, eller eventuelt en Sammensmeltning af
begge, en organisk Sammenslutning, saaledes som det heldigvis mere og mere vin¬
der Indpas. Her kun en kort Anvisning i dette Spørgsmaal: Overalt, hvor vi anlæg¬
ger for et Kollektiv, for et Mangetal af Mennesker, særlig naar de optræder orga¬
niserede, saasom paa Sportspladser, i Nybebyggelser, paa Kirkegaarde, endvidere paa
Bypladser, som er arkitektonisk bundne, er det at foretrække at anlægge efter ar¬
kitektoniske Retningslinier, d. v. s. efter den bundne Form, men overalt, hvor den en¬
kelte søger sin Hvile og Rekreation, i Parkerne, paa Ligge- og Legepladser, i Lyst¬
skove og Skovparker, kan Berettigelsen af den frie landskabelige Form ikke afdispu¬
teres. Hertil træder et nyt Omraade, nemlig Hjemstavnsfredningen og Landplanlæg¬
ningen, som har sat sig til Maal at bibeholde det værdifulde Grønne, der endnu
findes i Nærheden af vore Byer. Ikke sjældent kommer hertil en Opgave, som f. Eks.
Bibeholdelsen af en Flod- eller Engdal, en Højderyg, som, naar man følger Land¬
planlægningens Principper, med kunstnerisk Sans kan gøres til en værdifuld grøn
Plet. Selv ved Anlægning af en Have til et Hus begynder man at fravige den arki¬
tektoniske Form. De berømte Arkitekturhaver fra Begyndelsen af dette Aarhundrede,
strenge og skematiske, drejet om et Midtpunkt, er ikke mere efter vor Smag. Vi for¬
langer Udløsning af Haven, vi vil ikke mere have cirkelrunde Bede og Veje, med
andre Ord den af Arkitekten fastlagte Tvang i Haven. Vore Haver er nu ordnede
rytmiske, de er en sindrig Organisme af alle de forskellige Rum i det Frie, som vi
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behøver for vort Haveliv. Ved Planlægningen heraf spiller de samme Synspunkter en
Rolle som i det Store og Hele ved Organisationen af en By, eller som ved en sind¬
rig Nydannelse paa Arbejds- og Beboelsesomraadet, i Industri- og Rekreationskvar-
terer.

Inden vi beskæftiger os med den nye, bevidste og systematiske samhørige Maade
at anlægge Bebyggelse og Beplantning paa, skal vi foretage et kort Resumé af Hi¬
storien. Ogsaa tidligere Aarhundreder har kendt Havekunst i Byplanlægningen og har
paa deres Maade lundet en Løsning. Her vil jeg gærne opstille en Læresætning: Først
hvor socialpolitisk Tænkemaade og social-etiske Bestræbelser danner den kulturelle
Basis kan vi tale om Havekunst i Byplanlægningen, som noget, der organisk hører
sammen og er noget bevidst ensartet. Fyrsternes individuelle Parkanlæg falder her
for Størstedelen bort, de tjente ganske vist til Forskønnelse at Residensen, men var
isolerede Dannelser og kun forbeholdt Hofkredse. Vi skal være glade ved, at vi i
mange af vore Byer besidder sadanne Parkanlæg, som vi i Dag kan drage med ind
under Systemet af vor Fordeling af grønne Pletter. Vor Læresætning skal vi kun
ganske kort belyse. Selv det kejserlige Rom, Verdensbyen med dens demokratiske
Tendenser, kendte Havekunst i Byplanlægningen. Vi finder ikke alene her de store
offentlige Bade, Thermerne, men ogsaa de offentlige Haver, Porticus, oftest beliggende
i Nærheden af Teatret, bestemt til at spadsere i, helt arkitektoniske og omgivet af
Søjlegange. Vi springer Gotiken over, som i dens snævre Borgerlighed kun kendte
Haverne foran Byens Porte. Vi springer ligeledes Renaissancen over, som var den
individuelle Kultur, ganske vist anlagdes der storslaaede Haveanlæg i Nærheden af
Byerne (Florens, Rom), men de praktiserede ikke Havekunst i Byplanlægningen. I
Begyndelsen af det MJ. Aarhundrede, altsaa i Baroktiden, kom man, saaledes som

det ogsaa var Tilfældet i det kejserlige Rom, meget nær til Princippet for de offent¬
lige Haver. Baroktiden tænkte i Modsætning til Renaissancen igen mere kollektivt.
Ganske vist var Kulturen i det Store og Hele aristokratisk, men de store verdslige
og gejstlige Herrer kappedes i Humanitet og i Frisind og aabnede deres Villahaver
udenfor Byens Porte for Folket. Et Eksempel blandt mange andre kan her tjene som

Henvisning. Scipio Borghese, den berømte Bygmester af \ illa Borghese ved Rom, aab¬
nede sin Have for Romerne til frit Besøg, med følgende Indskrift:

„Hvem Du end er, frygt ikke her for Lovens Arm. Gaa, hvor Du vil, pluk, hvad
Du vil, fjern Dig, naar Du vil. Her er alt mere beregnet for den Fremmede end for
Ejeren. Den gode frie Vilje er her Gæstevennens Lov, men den, der ondt og med
Forsæt skader Godhedens gyldne Lov, maa frygte, at det vrede Tilsyn tilintetgør
Gæstevenskabets hellige Tegn for ham".

Herfra kan vi følge Rettelinierne i Advarsels- og Adgangsinskriptionerne indtil
vor Tid, som samfundsmæssig set er meget følgerigtige. Den hermetiske Tillukning
af Privatparkerne i det l8. Aarhundrede, Klassicismens Baand løses efter den fran¬
ske Revolution, fuldstændig Bevægelsesfrihed i Nutiden, først og fremmest i de an¬

gelsaksiske Lande og i Amerika. Jeg tror, at vi ogsaa i Europa skulde være endnu
mere liberale med Frigivelse af Græsplænerne i de store Anlæg. Her henviser jeg
til det Forbillede, som vi har i Køln, hvor man kun har høstet gode Erfaringer ved
en saadan Fremgangsmaade, ikke alene hvad Havens Stand angaar, men ogsaa hvad
angaar Befolkningens Opdragelse. De elsker nu virkelig deres Anlæg, benytter dem
ivrigt og vogter nøje paa deres Vedligeholdelse.
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Med det 1J. Aarhundrede svinger det politiske Tyngdepunkt fra Italien til Frank¬
rig. Denne Nations Indstilling, dens Sans for Regler og Love, skaber højtstaaende
Bygge- og Havekunst. I begge anvendtes samtidig Motiver fra Grundridset og Op¬
bygningen, men til Trods herfor forblev Haverne Hoffets og Adelens Haver altsaa
noget særligt. Kardinal Richelieu planlagde sin By med Park uden Vekselvirkning,altsaa ikke som et ensartet Hele. Han bygger allerede Rækkehuse, Typehuse for sine
Borgere, men han tænker ikke paa offentlige Haver for dem. Vi maa imidlertid om¬
tale de Forandringer, der fandt Sted i denne og den følgende Tid af Voldene, der
blev omdannede til Boulevarder, d. v. s. Gader beplantede med Træer. Ludvig XIV.
og hans Efterfølgere gik her foran og blev i vid Udstrækning efterlignede i hele Eu¬
ropa. Og hvilken Rolle det spillede og endnu spiller, at Byernes Fæstningsværker
blev nedlagt og omdannede til grønne Bælter i Slutningen af det l8. og Begyndel¬
sen af det IQ. Aarhundrede vil jeg kun bilægge med tyske Eksempler, som Mann¬
heim, Frankfurt a/M. og Bremen, og i den nyeste Tid fra Koln, Mainz, Germersheim.
Dermed er Princippet for grønne Bælter opstillet og gennemført, det som i vor nu¬
værende Byplanlægning spiller saa stor en Rolle.

1 denne Forbindelse er fremfor alt det 17. og l8. Aarhundrede bemærkelsesvær¬
dige som den Tid, hvor Fyrsterne grundlagde Byer, nemlig Park- og Slotsbyerneudenfor Residensbyen. Her bliver for første Gang planlagt og gennemført ensartede
Anlæg af Bebyggelse og grønne Pladser. F. Eks. Versailles, hvor Byen er et Spejl¬billede af Parken, i Tyskland Karlsruhe, hvor Byggepladser og grønne Flader er an¬
lagt i Cirklens Tegn. Men alle disse Anlæg var endnu aristokratiske Frembringelser
og kom ikke umiddelbart Folket tilgode. Det l8. Aarhundrede er i Slutningen af
Aarhundredet det vordende Demokratis, og her er det interessant at se, hvorledes
Adelens Lænker løser sig til Gunst for det Offentlige. Haverne bliver demokratise¬
rede, bliver aabnede, tildels forsynede med Kaffehuse og Bazarer og betragtes som
selskabelige Samlingssteder inde i Byen (Tuilerierne i Paris, Haven ved Palais Royal,Slotshaven i Miinchen). Saa fører Opløsningen og Revolutionen Klassicismens store
Tid med sig, Borgerkulturens Tid med dens Nydannelser af offentlige Parkanlæg,med dens byplanmæssige Ydelser af stort Format. Dette er den Tid, hvorpaa det
IQ- Aarhundrede, hvorpaa ogsaa vor Tid hviler. Thi klart og tydeligt kommer nu
de to Modbevægelser i Havekunst i Byplanlægningen til Syne: Det Grønne bliver
systematisk trukket med ind i Byen i Form af Pladser, den allerede omtalte Omdan¬
nelse af \ oldene til grønne Bælter og Anlæg af store Parker til Rekreation for Be¬
folkningen. Som det vigtigste Eksempel i Tyskland skal her nævnes Miinchens en¬

gelske Have. Den er, saaledes som det staar i Statutterne, udtrykkelig anlagt til Re¬
kreation, og for at alle Klasser kan nærme sig hverandre. For det andet drager imid¬lertid Byen ud paa Landet, den sprænger Grænserne for den middelalderlige Snæ¬verhed og bosætter sig i det Frie i Form af Forstæder, Landhuse og Havehuse (Bath).Her vil vi drage en Sammenligning mellem den Gang og nu. Hvad der i iSOO var
Landhus med Have er i vor Tid Haveby, Bebyggelse i frie Omgivelser, økonomisk
og trafikmæssig forbundet med City. Det er Idealet for den ikke-koncentrerede Storby,hvorpaa Frankfurt a/M. er det bedste Bevis i Tyskland. Hvad der i iSOO blev fuld¬
byrdet paa Grundlag af en individuel Kultur bliver i Dag i vid Udstrækning fuld¬
bragt som Udtryk for en bredt anlagt kollektiv Tænkemaade og Udvikling.Det er vor tragiske Skæbne paa Byplanlægningens Omraade at skulle gøre det
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19- Aarhundredes Synder gode igen, det Aarhundrede, der paa Videnskabens, Poli¬
tikens, Trafikens o. s. v. Omraade bragte os saa eminente Opsving. Byerne blev
forvandlede til Stenørkner. Den organiske Sammenslutning af Beplantning og Bebyg¬
gelse faldt fra hinanden, Havekunst blev til en dekorativ Hoskel. Overalt var der
kunstnerisk Tilbagegang paa dette Omraade. Allerede for Krigen var en ny byplan¬
mæssig Tænkemaade ved at vinde Indpas, men den egentlige Omvæltning er sket
efter Krigen. Vi kan her kun kort nævne de forskellige Retninger af moderne Grøn-
sværspolitik i deres varierende Former. 1 Theorien gik man først ud fra grønne Bæl¬
ter — Ringsystemet — som straaleformet sender grønne Kiler ind i det Indre, danner
Lufttilførsel og adskiller Murmasserne. Mange Byer er fulgt efter dette Princip, sær¬
lig der hvor de naturlige Forhold eller særlige Omstændigheder muliggjorde Anlæ-
get af et saadant grønt Bælte, saaledes som i Koln ved Forandring af dens Fæst¬
ningsværker. Andre Byer igen søger at udvide deres grønne Pladser efter Princippet
om radial f ordeling og er i deres ^derlinier forbundet med Naturen, medens de
samtidig rykker ind i "Byen. Ogsaa dette Princip er fremkommet paa Grundlag af
de naturlige Forhold, som f. Eks. i Hannover, hvor Skraaningerne i Leinedalen og
Statsskoven Eilenriede, der er radial paa Midten af Byen, ligger ubebyggede hen.
Men langt den største Del af alle Byer kommer til ganske individuelle Løsninger,
d. v. s. det, der foreligger fra Naturens Haand, bliver systematisk udnyttet og udvi7
det for at skaffe et godt forgrenet System af Grønsvær og Beplantning. Herved er
det vigtigt, at man gaar frem efter en Plan, og til Studiet af denne mangesidige Sag
kan jeg ikke gøre bedre end at henvise til den tyske Byggeudstilling i Berlin IQ3I
med dens storslaaede Materiale til Planer, Statistik o. s. v., som var sammenstillet i
Pavillon I som „International Udstilling for Byplanlægning og Boligvæsen". En sær¬
lig Afdeling var tilegnet „Ubebyggede Pladser" og viste i Billeder og Planer de her
antydede Grundsætninger. Vi kan i denne Afhandling kun strejfe de forskellige Om-
raader af moderne Gronsværspolitik. Nytteværdien er den vigtigste Grundsætning.
Nøden, der hersker for Tiden, tvinger os til at skabe saa enkelt som muligt. Vore
Arkitekt- og Havekunst-Tidskrifter viser os, hvad der • frembringes af nye Typer:
Folke- og Sportsparker, gennemorganiserede, særlig Stadierne, de storslaaede Bade¬
anlæg; tordelt overalt paa Byens Omraade, By- og Børnelegepladser sikret mod
Støj og Trafik; Nybebyggelserne, omgivet af Haver, enten til Pynt eller udnyttet øko¬
nomisk. Vi maa ikke glemme at indskyde Kolonihaver og at stille Jord til Raadig-
hed for intensiv Havedyrkning til Befordring af Storbyernes økonomiske Forsyning
af Grøntsager og Frugt og modarbejde Afhængigheden af Ldlandet. Ogsaa Kirke¬
gaarde gælder i Dag som offentlige grønne Pletter, og deres Beliggenhed bliver valgt
saaledes, at de kan blive benyttet som Rekreationssteder. Hertil kommer særlige Op¬
gaver som Dannelsen af Floddale i det Indre af Byer eller Anlæg af Gader som lig¬
ger ved Parkens Udkant, hvor Havekunst og Byplanlægning i særlig Grad har Be¬
røringspunkter, dertil kommer endnu Bibeholdelsen af værdifuldt Grønt i Bybilledet.
Disse korte Forklaringer beviser fuldt ud, hvorledes Begreberne har forandret sig.

Det overlades til senere Tider at værdsætte vore Ydelser paa Byplanlægningens
og Beplantningens Omraade. Jeg tror sikkert, at man en Gang vil tillægge vor or¬
ganisk udviklede og formede Kommunalbestyrelse den samme Betydning — kulturelt
og kunstnerisk givende Udtryk for et Tidsrum — som Domkirken besidder for Goti-
ken og Fyrsteslottet med sin Park for Baroken.
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Clematis Comtesse de Bouchard.

CLEMATIS
Clematis maa henregnes til de smukkeste, her i Landet anvendelige Slyngplanter.

Det er et stort Antal Arter og Sorter, der findes i Kultur, der er baade træagtige
Slyngplanter og mere staudeagtige halvslyngende Planter deriblandt. Det er dog
hovedsagelig de storblomstrende Sorter, samt C. vitalba (Skovranke) og C. viticella,
der findes i danske Haver. De storblomstrende Sorter trives bedst paa solrige Steder,
hvorimod C. vitalba kan trives i Skygge og bl. a. anvendes til Beklædning af Lyst¬
huse eller som slyngende i helt eller halvt udgaaede Træer. Alle Clematis trives
bedst i en let, men næringsrig Jord, og særlig de storblomstrende Sorter taaler ikke
staaende Fugtighed. De bør derfor ved Plantning anbringes paa et lidt forhøjet Bed,
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Clematis tangutica.

saa \ andet ikke kan samle sig om Rodhalsen. Gør man dette, er Planterne ikke
saa udsat for at blive angrebet af den ret udbredte Svampesygdom, der angriber Plan¬
terne lige over Jorden, og som Regel med det Resultat, at Planterne dør.

De storblomstrende Clematis er fremkommet ved Krydsning, og de kan efter de¬
res Afstamning inddeles i forskellige Klasser. i\lan har saaledes t. Eks. Patens —Ho¬
rida — Lanuginosa — Viticella og Jackmanni Klasserne. Der er et stort Antal Sorter
i Handelen; men det er dog forholdsvis faa Sorter, der er almindelig anvendt. Den mest
kendte er vel nok Jackmanni, en smuk blaa meget rigtblomstrende og haardfør Sort.
Comtesse de Bouchaud har ret store rosa Blomster, er rigtblomstrende. Marcel Moser,
lyseblaa, storblomstrende. Ville de Lyon er en af de mest rigtblomstrende, Blomsterne
er mellemstore, smukt karminrøde. Lawsoniana er lyseblaa med mørkere Aarer.

Af andre anbefalelsesværdige Arter kan nævnes: C. Flammula, en meget højtvok¬
sende Art med smaa hvide vellugtende Blomster i store Klaser. C. montana grandijlora,
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^Clematis Integrifolia Durandi.

1

k -

Clematis Ville de Lyon.

hvidblomstret og C. montana rubens, rosenrød, er meget kraftigtvoksende og rigtblom-
strende. Noget for sig selv er Clematis tangutica, der har guldgule Blomster samt
sølvgraa, fjeragtige Frøhvlstre. Er kraftigtvoksende og haardfør. C. integrifolia T)u-
randi, nærmest en Staude, bliver kun ca. I m høj. Blomsterne er smukt koboltblaa.

C. Boe Frederiksen.108



Papegøje-Tulipan.

HAVETULIPANER
Nu da Tidspunktet nærmer sig for Lægning af Tulipanløg, kan det maaske have

sin Interesse med lidt Vejledning angaaende disses Anvendelse i Haven. Medens selv¬
sagt de vilde botaniske Tulipaner, kun bor anvendes paa naturlig Vis iblandt Bu¬
sketternes Skovbundsplanter, paa Stenpartier o. 1., saa kan de kultiverede Havetuli¬
paner baade anvendes som en naturlig malerisk Bundvegetation i Busketter, Staude¬
bede o. s. v. og til at fremkalde de mest farveglade regelmæssige Blomsterbede paa

hensigtsmæssige Steder i Haven. Denne regelmæssige Gruppering af Tulipaner an¬
vendes mere og mere i de kommunale Byhaveanlæg, hvor Amatøren kan hente ud¬
mærkede Ideer m. H. t. Farvesammenstillinger o. a.

Mange Haveejere mener sikkert endnu, at den Slags Ting kan Private slet ikke
tillade sig i deres Haver; men mon de ikke snart vil opdage, at naar man bruger en

billig en- eller fleraarig Plante som Under- eller Mellemplantning, saa vil de ikke
alene komme ned paa et for de fleste overkommeligt Løgantal, men ogsaa opnaa en

meget smukkere \ irkning end v ed Løg alene. Løgene faar desuden paa denne Maade
bedre Tid til at eftermodne, da Underbunden som Regel holder sig noget længere i
Blomst og dækker disses Blade, indtil Løgene kan tages op; kan man ofre nye Løg
hvert Aar til saadanne Bede, er det selvfølgeligt det bedste, og de afdrevne velmodne
Log vil da kunne finde Anvendelse i Busketter o. 1. som før omtalt, og er Planterne
mellem Tulipanerne fleraarige, tages de op sammen med disse, deles og plantes hen
et Sted i Haven for saa atter at være tjenlige til Efteraaret igen.
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Lilieblomstrende Tulipan: Picotee. Breeder-Tulipan.

Af de en- og fleraarige Planter, der egner sig til at plantes mellem Tulipaner, an¬
vendes oftest Forglemmigej, der passer udmærket til alle rengule, røde, lyserød og
hvide Tulipansorter; den knaldgule Allyssum til sildige mørkrøde og lilla Tulipan¬
sorter, og endvidere kan anvendes forskellige Primula veris Hybrider, Gyldenlak Do-
ronicum Harpur Crewe m. v. og som lavt Bunddække den dobbelte Arabis, Bellis,
forskellige Aubrietia m. v.

Lægning at Løgene kan begynde omkring I. Oktober og foretages indtil Januar,
hvis Frosten ikke binder Jorden forinden. Man kan lægge Løgene enkeltvis ved Hjælpaf en Plantepind, naar Jorden er godt bearbejdet forud, men af Hensyn til Løgets
Roddannelse, der er meget vigtigt, maa man altid sørge for at trykke Løget helt ned
i Plantehullets Bund.

Tulipanløg bør lægges i en Dybde af IO—20 cm i Jorden, dybest i let Jord og
paa Steder, hvor Løgene skal ligge flere Aar i Træk, og Jorden bearbejdes overfla¬
disk, uden at Løgene behøver at tages op.

Skal Tulipanerne bruges i et Staudebed eller i Udkanten af et Busket, vil de, i
Klynger paa 5—IO sammen give en langt smukkere og naturligere Virkning end en¬
keltvis, men da de saaledes anvendte helst skal ligge flere Aar samme Sted, uden at
Blomsternes x\ntal og Størrelse væsentlig skulde forringes, bør man udgrave ca. et
Spadestik bredt og dybt Hul, paa hvis Bund man lægger et Lag gammel Gødning,iblandet lidt Sand (frisk Gødning taaler Tulipanløg ikke); derpaa trykkes Løgene fastned heri, og den opgravede Jord fyldes i Hullet igen. Etter Afblomstringen afskæres
Blomsten og Stilken saa langt ned, at 2—3 Blade bliver siddende tilbage og visne
langsomt for sammen med Rødderne at opmagasinere Næringen i de nydannede Løg,der jo gerne skulde give Blomster det følgende Aar. En hyppig Løsning af Jorden,
saalænge Bladene sidder, og Vanding et Par Gange med tynd flydende Gødning, vil være
af udmærket Virkning, og man kan ved ovennævnte simple Midler faa Tulipanernetil at blomstre og tormere sig i mange Aar i Træk.
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Flere Svampesygdomme kan angribe og ødelægge Tulipanløgene og Sygdommen:
Drueskimmel, der viser sig ved, at Bladene bliver gullige, Knoppen stopper i Udvik¬
lingen, og hele Planten bliver unormal lille, maa bekæmpes i Tide, da den breder
sig ret hurtigt til de sunde Løg. Syge Løg fjernes helt, og de sunde Løg tages op,
naar de er modne, og afsvampes med „Germisan" eller lignende tillige med de nye
Løg, der lægges; og endelig bør Jorden afsvampes eller fornyes, inden Løgene læg¬
ges igen. Dyrkningen af Havetulipanen gaar langt tilbage i Tiden og udartede i Hol¬
land i Midten af det \J. Aarhundrede til en undertiden ren latterlig Samlermani, hvor
man drev det saa vidt at betale indtil ca. SOOO Kr. for et enkelt sjældent Løg; dog
takket være den Tids store Interesse for Havetulipaner, en. Interesse, der Aarene efter
traditionsmæssigt er fortsat hos de hollandske Gartnere op til vor Tid, kan Have¬
tulipanen byde os en Rigdom af Sorter, Farver og Former, der næsten er uden Side¬
stykke indenfor de dyrkede Planters Rækker, og der skal til Slut af dette brogede
Virvar indenfor Løghandlernes Kataloger drages nogle gode Grupper og Sorter frem.

De tidlige Tulipaner, der blomstrer i April—Begyndelsen af Maj, er alle ret lave,
og da Højdeangivelse er en Sjældenhed i et Løgkatalog, skal det angives ved neden¬
nævnte Sorter.

Sorterne: Coleur Cardinal 35 cm, skarlagenrød; Eleonora 35 cm, violet; Mon
Tresor 35 cm, guldgul; Keizerkron 45 cm, skarlagen med gul Rand; Rose Grisdelin
35 cm, rosa, hører til ovennævnte tidlige Tulipangruppe. Af dobbelte Tulipaner skal
nævnes Sorterne: Therose 35 cm, matgul; Rex rubrorum 25 cm, skarlagen; Murillo
25 cm, rosa; Titian 45 cm, rød med gul Kant.

Den store Gruppe af Tulipaner, der under et kaldes Darwintulipaner, rummer en

Mængde udmærkede Sorter, der bliver ca. 6O—fOO cm høje; af de mange Sorter skal
blot nævnes: Dream, lyslilla; Zulu, mørklilla; Bartigon, skarlagenrød; Inglescompe
Yellow, gul; Centenaire, rosa. Baade Darwin- og de ejendommeligt farvede Breeders-
Tulipaner blomstrer saa sent som hen til Midten at Juni Maaned. Breederssorterne
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er meget høje og har større Blomster end Darwintulipanerne. Bronze Queen, gul¬
bronze; Louis XIV, purpurlilla; Panorama, mahognirød.

En stor Del Tulipaner, der ikke kan henføres til ovennævnte Grupper, betegnes
oftest slet og ret som sildige Havetulipaner, og at de mange lidt kendte, men udmær¬
kede Sorter skal nævnes: Caledonia, teglrød, 50 cm; Moonlight, bleggul, 45 cm; Isa¬
bella, rosa med hvid Kant, 45 cnl> udmærket Gruppesort; Boutond or, gul, 5^ em-
Endelig kan paa rette Sted de spraglede Papegøjetulipaner og brogede „Bizarre"-
Tulipaner gøre deres Virkning, og for dem, der søger det aparte, skal til sidst næv¬
nes, at der er fremkommet en næsten sort Tulipan: La Tulipe noire, hørende til Dar¬
wingruppen, og ligeledes en ejendommelig Tulipan: Tulipa multiflora, med flere Blom¬
ster paa Stænglen. Eig. Kiær.

BOGANMELDELSE
Alfred M. Danvig, O. Juel Jørgensen og A. Reim: Kortfattet, praktisk Vejledning i Drivhushygning.

Den unge Gartner-og forresten ogsaa den mere erfarne —har hidtil savnet en praktisk Haand-
bog i Drivhusbygning. Der er sikkert begaaet mangfoldige Fejl Landet over ved Planlægning og Op¬
førelse af Drivhuse, Fejl, som hvis de var undgaaet, vilde have sparet Gartneren for mange unødige
Udgifter. Mangen ung Gartner lægger sit første Drivhus ganske tilfældigt, uden at tænke tilstrække¬
ligt paa, hvorledes Planen for en senere Udvidelse skal forme sig. Og mangen ung Mand giver sig
fortrøstningsfuld en eller anden Haandværker i Vold og faar ofte et forkludret Drivhusanlæg, som
ikke alene ikke svarer til Formaalet, men som i mange Tilfælde koster betydeligt mere, end hvis
han havde haft en god og erfaren Raadgiver.

Med Udgivelsen af ovennævnte Bog er - som det saa smukt hedder - et dybtfølt Savn afhjulpet.
Bogen er virkelig den rette gode og praktiske Raadgiver. Den giver paa en letfattelig Maade Besked
om næsten alt, hvad man behøver at vide om Drivhusbygning. Planlægningen er populært behandlet,
og selve Konstruktionen er omhyggeligt og detailleret beskrevet, ligesom de forskellige Materialer
omtales paa en letfattelig Maade, dog kunde man godt noget mere indgaaende have omtalt de i de
senere Aar anvendte Tjærekitter, Permanite, Vebronite og hvad de nu hedder.

Af meget stor Betydning er Afsnittene om Tilbudsgivning og Beskrivelse vedrørende Drivhuses
Opførelse. Her er en god Rettesnor, som vil spare Byggeren for mange unødige og ofte ret store Beløb.

Bogen er rigt illustreret med gode Billeder af moderne Drivhusanlæg og Tegninger af Drivhuse
og Detailler, men hvorfor har man ikke fjernet de vildledende Maalestoksforhold: 1:10, 1:50, 1:100
o. s. v., naar de alligevel ikke svarer til de paategnede Maalestokke, der ved Reproduktionen er ned¬
sat i et tilfældigt Maalestoksforhold. Selv Tegningerne til „Standardhusene" for Agurker og Tomater
lider af denne Fejl.

Med en dygtig Lærer bagved er denne Bog en udmærket Støtte ved Undervisningen, baade for
unge og ældre Gartnere.

T, ,, ,,
0 0

Valdemar Hansen.

DET K G L. DANSKE HAVESELSKAB
Det kgl. Haveselskab havde den 19. September indbudt Pressen til at bese Haven i Eftersommer¬

flor, præsentere den for Havens nye Overgartner, Carl Johan Hansen, og forevise den de to første
Hefter af det store Værk „Vore Herregaardshaver", som det kgl. Haveselskab med Støtte af Ny
Carlsbergfondet har begyndt Udgivelsen af. Havearkitekt Georg Georgsen, som tilrettelægger Værket,
gjorde Rede for Betydningen af, at et saadant Værk endelig fremkom.

„Havekunst" har tidligere omtalt det smukke Værk og dets to første Hefter (Lerchenborg og
Nysø) og skal her kun oplyse, at det udkommer med to Hefter aarligt å Ivr. 4,50, og Abonnement
kan tegnes hos det kgl. Haveselskab, Frederiksberg Runddel 1.
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E. ER STAD-.løRGENSEN 60 A A R

Den 17. November fylder en af Standens ypperste — Havearkitekten E. Erstad-
Jørgensen — 60 Aar.

Erstad-Jergensens Virksomhed er kendt, ikke alene over det ganske Land, men
ogsaa i l dlandet. Mange store Herregaardsparker og kommunale Anlæg er skabte
under hans dygtige og kunstneriske Udformning, og en Mængde store og pragtfulde
Villahaver Landet over bærer E-J.s fornemme Signatur. Alene en Tur op ad Strand¬
vejen, langs Danmarks Riviera, giver et Billede af hans særprægede Skaberkunst. Ser
man et særlig smukt udført Haveanlæg, og søger man Faderen dertil, næsten altid
bliver Svaret: Erstad-Jørgensen. Skulde man samle Erstad-Jørgensens samtlige Arbej¬
der, vilde de fylde et anseligt Værk, og her i Bladet vilde de vel lægge Beslag paa
flere Aargange. I Dagens Anledning har E-J.s mangeaarige Medarbejder, Havearki¬
tekt C. Th. Sørensen, her i „Havekunst" samlet nogle Billeder af Fødselsdagsbarnets
mest karakteristiske Arbejder, og ledsager dem med forklarende Tekst.

Mange Foreninger og Selskaber har gennem Aarene nydt godt af Erstad-Jørgen-
sens Medarbejderskab, saaledes Det kgl. danske Haveselskab, Selskabet for dekorativ
Kunst, De samvirkende danske Haveselskaber, Forskønnelsen o. s. v., men nærmest
Erstad-Jørgensens Hjerte staar vel nok Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektfor¬
ening. Det er et stort og uegennyttigt Arbejde, Erstad Jørgensen gennem Tiderne har
udført for vor Forening og for sine Kolleger: som Redaktør af „Havekunst", ved
Omordning af Foreningens indre Forhold og ikke mindst ved Reguleringen og Mo¬
derniseringen af vor Prisvedtægt, dette for Anlægsgartneren og Havearkitekten saa
værdifulde Værk, der bidrager til at fæstne Tilliden mellem os og vore Kunder.

Valdemar Hansen.
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\ ed Landstedet Bondican i Skodsborg, som tilhorer Generalkonsul Johan Hansen, findes en af de aller¬
første af de mange Haver, som E-J. har projekteret. Boligen ligger højt paa en Skrænt, der er stærkt
beplantet, og nedenfor, svagt skraanende mod Sundet, ligger den Rosenhave, som Hilledet viser. Ha¬
ven blev anlagt i 1899-1900, og E-J. har selv beskrevet den i „Villahaven", som udkom i 1900 paa
Det nordiske Forlag. Deri hedder det: „....en Have af en vis monumental Holdning som Forgrund
for Sundets brede Flade med de skiftende Belysninger, de flyvende Maager og hvide Sejl. Mod Nord
og Syd er plantede Løvgange af klippede Elmetræer Hele det midterste Parti er omgivet med
godt alenhøje Opstandere, hvorimellem Slyngplanter (Roser, Caprifolier o. I.) hænge som Guirlander
og kun aabne fire Adgange, hvor et Par Stentrin fører ned til selve Rosenhaven, der ligger noget

„forsænket", dels for Udseendet og dels for Læ".

ET TILBAGEBLIK TIL OMKRING AARHUNDREDSKIFTET
Naar vi, der begyndte vor Virksomhed omkring Aarhundredskiftet, hører og ser

de yngre og helt unge tale og skrive Fagfilosofi med den for alle Tiders Ungdom saa
typiske Foragt for det „gamle", saa synes det for os af modnere Aargang, som om
de talte til Slægtled og Tider, der ligger Hundreder af Aar tilbage. Vi er ikke kom¬
met længere bort fra vor egen grønne Uerfarenhed, end at vi synes, at vi hører med
i de unges Lejr. Det er jo nemlig det samme, vi for ganske nylig sagde og følte, som
nu siges og drømmes —. Ja, saa langsomt maler Tidens Mølle, at Lkkoet af vort eget
Raab ud i den usigtbare Fremtid, om Lys- og Retningslinier, endnu ikke er døet bort.

Naar jeg derfor nu, ved denne celebre Lejlighed, ruller Mindetæppet op og skuer
tilbage til den Tid, da der først stod Gny om Erstad-Jørgensens Navn, saa standser
jeg et Øjeblik forbavset ved den Kendsgerning, at det er mere end 30 Aar siden,
han foldede sig ud, ung, uprøvet — og højttalende, som det sig hør og bør, naar man
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To Mil syd for Silkeborg ligger Landstedet Løndal, som tilhørte Konferentsraad V ilh. Jørgensen. Herblev omkring 1912 opført en meget anselig Hovedbygning af Godtfred Tvede, og samtidig projekte¬rede E-J. en Del Arbejder i Parken, som har en meget smuk Beliggenhed mellem skovbevoksedeBakker. Der blev udgravet Soer, Plænerne blev samlede, der blev indrettet et ejendommeligt højtlig¬gende Bassin i Gaardens ene Side, og ved Slottets vestlige Gavl anlagdes den Rosenhave, som ses
paa Billedet. Den brede, skulpturprydede Terrasse begrænses af en lav Mur af Faksekalk. Nogle Aar
senere anlagdes der et meget ejendommeligt Stenanlæg paa en Høj i en Lysning i Parkens Udkant.
er ung og uprøvet. Ladet med Energi og Lyst til at reformere og lufte ud i det gamle.
— Lrstad-Jørgensens Aktion var ingen tom Gestus; hele hans vævre allesteds nær¬
værende Aand samlede sig i en Knop, der lovede baade Blomst og Frugt, og som
haandgribeligt Resultat kom hans Bog om Villahaven. — Ak ja, ingen af de unge, som
nu kæmper deres bitre Kamp mod det „gamle", kan fatte hvilket Røre denne uskyl¬dige lille Bog afstedkom, da den viste sig paa Skuepladsen. Ganske vist stillede man
sig uhyre skeptisk og uimponeret, saadan som det sømmer sig for fersk L ngdom ogforbenet Alderdom, men i Smug dyrkede man dens Indhold og tog dens Anvisnin¬
ger til Efterretning.

Denne lille Bog, samt den Kækhed, hvormed han knyttede Betegnelsen .,Have¬
arkitekt" til Faget, vakte det Røre, der skulde til, for at give dette nyt Liv og Gro¬kraft, og blev Introduktion til ny Scene indenfor dansk Havekunst.

Vanskeligheden ved at komme frem for det unge Initiativ var den Gang størreend nu. Opgaverne var faa, og laa hovedsageligt paa Herregaardene og større Land¬
steder, hvor Glæsel herskede enevældig. — Men netop paa den Tid tog Villabygge¬
riet for det velhavende Borgerskab Fart, og her tik Erstad-Jørgensen da Opgaver,
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I Aarene 1916-17 projekterede E-J. en Omlægning af Kongens Have i Odense, som blev udført i de
nærmest følgende Aar. Der havde før været høje Hegn om Haven, men nogle Gadeanlæg medførte
en Udvidelse, som gav Stødet til, at Haven blev lagt aaben mod de omgivende Gader. Den fremtræ¬
der nu som aaben Park med smukke og anselige Træer paa udstrakte Plæner. Billedet viser det Ind¬
tryk, som den Rejsende moder, naar han træder ud fra Banegaardens Vestibule. Omkring Statuen
af Christian den Niende er der en Mosaikbrolægning, som E-J. har tegnet. Han har ligeledes tegnet
Mønstret paa Pladsen foran det nye Teater, der ligger i Havens ene Hjørne, bag Træerne tilhøjre-

der gav \ ind i Sejlene til hans naturlige Evner i Retning af Logik og Klarhed. Da
Villahaverne ved Aarhundredskiftet dukkede op som Problem herhjemme, blev det
Erstad-Jorgensen, der gav dette en klar og saglig Retningslinie, som stadig lever og
paa saa mange Maader har grebet ind i Udviklingen af dansk Havekunst.

Erstad-Jørgensens Indsats vedrørende Villahaven var jo i korte Træk dette, at en
Villahave skulde dannes med Bygningen som bærende Basis og, paa Grund af sit
begrænsede Omraade, i det væsentlige i en regelmæssig Udformning, noget som vi
nu synes er saa lige til, men som den Gang, for ca. 30 Aar siden, virkede som en
Brand i tørre Kviste; hvilket maaske bedst vil kunne forstaaes, naar man betænker, at
indtil da var Herregaardsparkens Motiver næsten eneraadede selv i de mindste Haver.

Hans Arbejdsfelt blev jo imidlertid ikke begrænset til den snævre Villahaves Om¬
raade; mange store Opgaver har Erstad-Jorgensen løst i Aarenes Løb, baade som
Tekniker og Skribent, og paa ærefuld Maade slaaet sit Navn fast i dansk Offentlig¬
hed. — Men for os, der har fulgt ham paa nært Hold, staar dog den Slagkraft, der
laa i hans Indsats ved Aarhundredskiftet angaaende Villahaven, som det, der fik
sin store Betydning for dansk Havekunsts Udvikling. p Andersen.
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Det vil næppe være overdrevent at kalde Anlæget ved „Hesten" paa Kongens Nytorv Byens fineste
Have. Have er inaaske ikke det mest rammende Udtryk, en saadan skal egentlig være noget lukket
og intimt, noget til at være i. Anlæget her er noget udadvendt, en Blomsterskaal, der har den for¬
nemste Plads i Byen, og som derfor altid holdes fyldt med det bedste, der kan skaffes. Det er teg-
vet af E-J. i 1908. Det er vel nok skennest, naar Tulipaner, Alperoser, Begonier, Pelargonier, Chry¬
santhemum o. m. a. skiftevis markerer vort korte Foraars Flugt, Sommerens II og det Efteraar, der
alt for hurtigt bliver \ inter; men ogsaa da er det smukt, enten Buksbom og Græs staar grønt i grønt,

eller Tøsneen gør Tegningen i Mønstret særlig fin og yndefuld.

VED TEGNEBORDET I FREDERIK VI. ALLE
Naar jeg i IQ08 skulkede fra daværende Docent Beckers Forelæsninger over

Havekunst, var det hovedsagelig for at kunne nyde Synet af Erstad-Jorgensens Fuld¬
skæg. Han lignede dengang mere end nu en 60-aarig af ^ cl re, selv om det Indre
var en glødende Masse. Ja, omkring de Tider var der, populært sagt, baade Skæg
og Ballade at finde i Frederik VI. Allé. Tvekampen med Glæsel var Slut, men endnu
var Jorden varm under Kæmperne. Da Erstad-Jørgensen første Dag stak mig en
Hovedlineal i Haanden — paa Landbohøjskolen kendte vi ikke saadanne revolutionære
Apparater — troede jeg, at det var det Vaaben, hvormed min Principal bekrigede
Fjenden. Naa, vi unge foretrak Erstad-Jørgensen alene i Kraft af Devisen: Ung¬
dommen har altid Ret. Forøvrigt var Erstad-Jørgensen en behagelig og venlig Chef,
hvilket dengang undrede mig, da han i sin Polemik var skarp og uforsonlig. Senere
lærte jeg, at store Mænd fødes med to Naturer med tilsvarende Masker. Trods mine
unge Aar fandt jeg hurtig ud af, at det virkelig store i Erstad-Jørgensens Natur
— jeg ser her bort fra hans faglige og kunstneriske Kvalifikationer — var at finde i
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Haven ved Bakkehus i Vedbæk, som blev anlagt for \ eksellerer Johan Levin i Aarene JQ15—*6, har
altid staaet i et særligt Skær, bl. a. fordi det maaske var den gyldne Krigstids dyreste Have. I „Have¬
kunst" 1922, Side 49, har E-J. skrevet om Haven, og derfra er det fristende at citere: „...(fantasien)
var saa vant til at regne med den lille Tabel, at den blev er i Hovedet, da den pludselig fik et Eks¬
emplar stukket ud til Anvendelse. Det varede noget, inden man fik orienteret sig, og da det saa smaat
var begyndt at klare for en, da man saa nogenlunde havde lært at bruge Penge, var Herligheden
forbi, og man sad tilbage som H. C. Andersens lille Pige, da den sidste Svovlstik var brændt ud ..."

hans ubestridelige Retsind og hans friske, usnobbede Væsen. Takket være disse
Egenskaber fik han aldrig Primadonnanykker. Trods en enestaaende Succes beholdt
han Fadderne paa Jorden.

Erstad-Jørgensen stod i Zenith omkring IQI2, dengang da Etatsraaden og Herre¬
manden endnu var i Yigeur, da Kommunegartneren ikke var opfunden og Have¬
arkitekterne optraadte sparsomt. Erstad-Jørgensen er at ligne med Storbritannien,
Imperiet, som Ormene søger at undergrave, blot er det ikke Inderne, der ødelægger
Tegningen, men de mange „Kinesere", der nu myldrer frem med Hovedlinealerne.
Jeg bringer Erstad-Jørgensen min Hyldest, fordi han saa længe og saa klogt har
modstaaet Angrebet. Til Lykke! Birger Errboe.

* *

*
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ERSTAD-JøRGENSENS FORFATTERSKAB
Man beklager Kvinden, fordi hun skal de to Gange; først udslukkes det erotiske

Liv, senere dør Resten. Men Mændene maa virkelig ogsaa lide Døden to Gange, i
hvert Fald Samfundets fremstaaende Mænd. Den første Død er Jubilæunisdøden, med
Billede i Avisen, Værdsættelse af Kolleger, Lænestol fra Medarbejdere, Slumretæppe
fra de nærmeste og et almindeligt Ønske fra alle Sider om en god Fødselsdag og
en glad Livsaften.

Sidst jeg saa Erstad-Jørgensen, for han forbi paa en Motorcykle, og selv om Syns¬
indtrykket paa Grund af utilladelig Fart mest bestod af vandrette Striber, virkede
Tilsynekomsten dog nærmest ret levende. Man vil derfor forstaa, at det ikke var uden
Bevægelse, at jeg modtog „Havekunst"s Meddelelse om, at det dog alligevel nu var
saa vidt med ham, at han skulde hædres.

De Par Gange, jeg har været bedt med til en saadan Fødselsdags-Enquete, har
jeg knebet ud, men den danske Havekunst-Familie er faatallig og dertil ret maliciøs,
saa en Udeblivelse fra Chokoladen vilde sikkert bemærkes og blive ilde udlagt af
Fætter Georg, Onkel Valdemar og Tanterne.

* *

*

Skal man søge at værdsætte Erstad-Jørgensens Betydning for vort Fag, finde de
af hans Tanker, der især har været frugtbringende, og de Retninger, han har anvist,
vil det være uoverkommeligt og usikkert at skaffe sig det rette Indtryk gennem hans
Hundreder af Anlæg. De oprindelige Tanker er ofte forfuskede gennem Kompro¬
mis'er med Bygherrens L forstand, 1 ruens Hysteri, Gartnerens Uvaner eller anden
force majeure. Mange Haver er ødelagte ved Tilføjelser, ved Forsømmelse eller ved
det der er værre, nemlig ved den gængse Vedligeholdelses-Slendrian; mange Anlæg
er forsvundne, og jeg gad vide, om han selv kunde pege paa ret meget, som ufor¬
falsket gengiver hans oprindelige Idealer. Denne Vej er ufremkommelig. Men Erstad-
Jørgensen har skrevet, og derigennem kan han vurderes.

Erstad-Jørgensens eneste literære Forgængere, Rudolph Rothe og Edv. Glæsel,
giver en god Maalestok for hans Betydning. Udover den ret umodne Ungdomsdag¬
bog har Rothe ikke skrevet væsentligt andet end sine „Landskabsgartneriske Betragt¬
ninger", som eensidigt beskæftiger sig med danske Træer og Buske. Typisk lor hans
Indstilling er, at han efter en af de vidtløftige Lovtaler over hjemlige Træer helt
undskyldende skriver: „Det er ikke dermed sagt, at de indførte Træer ikke er skjønne
.... o. s. v." Glæsels Artikler i Gartner-Tidende og i Nordisk Havebrugsleksikon
er af højst blandet Værd, og naar de læses nu, undrer man sig over hans centrale
Position i sin Tid. Alene kvantitativt betyder Erstad-Jørgensens Skribentvirksomhed
langt mere end Forgængernes. Imellem Bogen „Villahaven" fra IQOO til Bogen „An¬
lægsgartneri" for et Par Aar siden ligger en imponerende Produktion af Medarbej¬
derskaber og Artikler i Gartner-Tidende, Haveselskabets Meddelelser, Haven, For¬
skønnelsen, Architekten og andre Steder. Hertil kommer Kronikker og Artikler i
Dagbladene og ikke sjælden Deltagelse i Polemik om Dagens faglige Spørgsmaal.
Selv om der i de 30 Aars forfatterskab selvfølgelig ses den Udvikling, som Tiden
fører med sig, har Ldviklingen dog været bestemt at det samme ganske tydelige Præg:
Klarhed, Pyntelighed og Nøgternhed er de Egenskaber, der kendetegner hans aande-
lige Habitus.
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Ovre paa den jydske Hede havde E-J. i en 12—15 Aar et lille Sommerhus, Lystrup Aahus, som han
holdt meget af. Det ligger et Stykke nord for Bryrup ved et lille Vandløb, Lystrup Aa. Han ødelagde
ikke de smukke Omgivelser ved at anlægge Have dér; vilde Roser, Lyng og vildt Græs gror lige ind
til Husets Kampestensmure, Veje og Stier er som ellers paa Heden. Men han stemmede Aaen op til
en lille Dam, der gav Landskabet en vis Ynde, og han foretog nogle skønsomme Plantninger i det stor-
slaaede Landskab. Paa Billedet ses en Bro over den lille Aa og et Stemmeværk, som han har tegnet
og forestaaet Opførelsen af. Sommerdage paa Lystrup Aahus bliver én altid levende og lyse Minder.

Erstad-Jørgensen er klar.
Han er udpræget intellectuelt indstillet, og hans Kunstfilosofi er klar og ligetil:

„I Havekunst som i al anden Kunst gælder det at lægge Mærke til det kønne, man

ser, og gøre sig klart, hvorpaa Skønheden beror, for saa ved given Lejlighed at be¬
nytte sin Viden" (Medd. IQOS). Og han ser godt: „Et Vandbassin spejler Himmel
og Skyer og overhængende Løvværk, og naar der staar en Figur paa dets Kant,
flimrer Solens Reflekslys op paa Figurens Sten og væver det hele sammen ...." (Medd.
IQI7).

Et Sted raader han til at lade unge stedsegrønne Planter „vokse sammen" til
en Enhed ved Hjælp af Underplantning af Vedbend. I „Hus og Have" (Medd. IQ2I)
findes et godt Eksempel paa Anvendelsen af hans klare Kunstteori: „Det uregelmæs¬
sige Hus har sin Styrke i den maleriske Opbygning med kraftig Lys- og Skyggefor¬
skel mellem fremspringende og tilbagetrukne Partier;.... Naar de selvklatrende Plan¬
ter, Vedbend og Ampelopsis, fortrinsvis er anvendt paa de tilbagetrukne Flader, me¬
dens Roser, Clematis eller Blaaregn spinder deres Ranker over Karnapper og Frem¬
spring, bliver den maleriske \ irkning større..Det viser, af Slyngplanter, der tor
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t or Kammerherre Howden-Rennenkamp har E-J. udført en Del betydelige Arbejder ved Næsbyholm
i Nærheden af Sorø. I 1910 indrettede han Opkørslen til Hovedbygningen, Aaret efter blev der teg¬
net et Forslag til Ordning af Haven øst for Hovedbygningen, som ses paa Billedet. Det kom imid¬
lertid først til Udførelse i 1Q1S. Da „Havekunst" havde bestaaet et Aar, indledede E-J. den udvidede
2den Aargangs første Hefte med en overordentlig værdifuld Artikel om Havekunstens øjeblikkelige
Stilling, hvori han fremsatte nogle Synspunkter for Fremtiden, særlig med Henblik paa Uddannelse
af unge Havearkitekter. Desuden bragte Heftet Billeder, Planer og Beskrivelse af Haven ved Næsby¬

holm (1921, Side l).

de fleste kun er et Middel til at sløre, for Erstad-Jørgensen endog bliver et Middel
til at understrege, d. v. s. klargøre F ormen.

Erstad-Jørgensen er pyntelig.
Der er et fremmed Drag i hans bevidste Tilbøjelighed for det soignerede. Selv i

en Rækkehushave kan Trædestenene, der ifølge deres Natur er en Nødhjælp, blive
til Dekoration, ganske som i franske og belgiske Haver. Skønt Erstad-Jørgensen er
mærkelig lidt paavirket af Udlandet, er hans Aandstvpe mere gallisk end dansk. Hans
Haver er meget bedre end franske og belgiske, men ikke desto mindre har i Aare-
nes Løb Ligheden ofte slaaet mig. Denne næsten søndagsagtige Pyntelighed gaar ikke
blot igen i hans Sprog, men udformes bevidst til æstetisk Doktrin: .... „Haven bør
vel være Natur —men bør ogsaa være forædlet — „stiliseret Natur" kunde man sige.
Og en af de Ting, der mest af alt forædler Naturen, idet den gengives i Haven, er
Ophævelsen af Kampen for Tilværelsen, der altid giver den frie Natur sit Præg" (Villa¬
have).

Denne Indstilling betyder en ret skarp Front mod det sentimentale. I en Polemik
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Flyverkorpset Eneret.

For 15 Aar siden henlaa den største Del af Christianshavns Volde i en lidet sømmelig Stand. Skræn¬
terne var ødelagt af Børns Leg, bare for Græs og furede af Regnen. 1 1915 begyndte man at istand¬
sætte disse gamle Anlæg efter E-J.s Planer. Han sørgede for, at Voldenes Karakter ikke forandredes,
de staar stadig i det gamle Fæstningsanlægs Form, selv om de nu tjener rent parkmæssige Formaal.
Lige nord for Amagerbrogade indrettede han en henrivende lille Legeplads med Sandkasser og Soppe-
plads ud i Voldgraven. I Aarenes Løb er Arbejdet stadig fortsat, saaledes at hele den tilgængelige

Del af Voldarealet nu er sat i Stand.

om Dyrehaven skrev Erstad-Jørgensen: „Kammerherre Muller ser godt, at mange
Træer kunde bevares længere, og at det skæbnesvangre Tidspunkt derved kunde ud¬
skydes, men det bør ikke ske. Hvis raadne Grene beskæres af Træerne, og Saaret
tjæres for at hindre Raad og Svampe i at trænge ind i Stammen, er dette „at frisere
den gamle Pan", der residerer i Skoven. Dette er selvfølgelig et Synspunkt, der godt
kan skrives en Spalte Lyrik paa, men som i Virkeligheden er meget lidt paa sin Plads.
Skulde det ikke kunne lade sig gøre at afsave en Gren og tjære Saar uden at be¬
røve Skoven dens Poesi?"

Det soignerede Haveideal kommer ofte stærkt frem: „Den (Plænen) opfattes ikke
længere (som i de landskabelige Anlæg) som hele Havens Bund, men anvendes langt
mere som et stort grønt Tæppe, der breder sig ud mellem Blomsterrabatter og Hække"
(111. Havebog IQ2I). Der ligger heri en bevidst ofte lidt foragtende Ufølsomhed over¬
for Værdien af „un beau désordre" og overfor den stakkels populære og sentimen¬
tale Romantik, der nu engang er den eneste æstetiske Fode for vide Kredse. Meget
kunde tyde paa, at denne Holdning skyldes en vis sjælelig Blufærdighed, altsaa en
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fin menneskelig Egenskab. Men Mennesket Erstad-Jørgensen skal ikke vurderes, det
er Havearkitekten og Skribenten, og i den Forbindelse betyder denne Indstilling en
Ensidighed og en Iiterær Svaghed.

Erstad-Jørgensen er nøgtern.
Hans Skrifter er egne Erfaringer og hans Meninger er aldrig eksalterende. I IQ08,

da Raadhusbænkene sammen med andet Skønvirke var paa det højeste, ogsaa i de
bedste æstetiske Kredse, lagde Erstad-Jørgensen et godt Ord ind for den da forag¬
tede „lave, svajryggede Tremmebænk, der maaske oven i Købet kan vippe"
„Naar den blot ikke males hvid eller højrød ... gør den ingen Ulykker". Kun vi ældre
kan ret vurdere, at det var svært godt sagt i 1908. Denne hans Ædruelighed, der ikke
i Begejstring for det nye overilet kasserer det gamle, har haft ganske afgørende Betyd¬
ning for Udviklingen i dansk Havekunst, idet den store Strid: architektonisk Have con¬

tra landskabelig Have slet ikke kom til Udbrud her i Landet. Erstad-Jørgensen skri¬
ver selv fejlagtigt derom i „Anlægsgartneri": „Her i Landet har Udviklingen under
de saa meget mindre Forhold haft et Forløb temmelig sideordnet med den tyske og
engelske..." Udviklingen har netop i stærkeste Modsætning til Forholdene i Tysk¬
land formet sig uden Diskussion; man har her til enhver Tid anset det for givet, at
Havekunstens to Sprog var anvendelige, hver paa sin Maade. Dette skyldes frem for
alle Erstad-Jørgensen. Skønt han selv var den, der indførte den moderne, blomster¬
fyldte regelmæssige Have, ja endog var den, der indførte selve Ordet „Havearchi-
tekt", har han altid ydet det landskabelige Moment fuld Retfærdighed: „Man skal
vogte sig for Overdrivelse, hvad det er, naar nu ethvert Haveanlæg absolut skal ind¬
deles efter rette Linier ." (Medd. IQ2I).

Naar Strandvejens Overflod af Lavendler og Nepeta forbauser Udlændinge saa
stærkt, at Fænomenet udelukkende tilskrives Klimaet, saa ved vi, at denne paafal-
dende nationale Flora direkte skyldes Erstad-Jorgensens Efterlignere. Men han selv
søger at holde igen paa Fraadseriet i Lavendler, Phlox og Slyngroser: „Vi kan nu
om Stunder have godt af at sammenligne en (landskabelig) Have som Nonnebakken
med moderne Havers permanente Blomsterfest...(Medd. IQ20).

Trods Lavendlerne skriver Architekt Alwinn Seifert, Miinchen, i „Baukunst"s Juli-
hefte: „Der Sinn fur Haltung und Zuriickhaltung, durch den sich besonders Dane¬
mark auszeichnet, hat dort die neuen Gårten bereits ausreifen lassen zu einer Einfach-
heit und Ruhe die bei uns noch selten gefunden wird". Denne „Enkelthed og Ro"
i dansk Havekunst skyldes ikke, som Seifert mener, at vi hverken har haft Krig eller
Inflation, men ganske andre Aarsager, og deriblandt navnlig, at vore Haver uanta¬
stet har bevaret det landskabelige Islet. De landskabelige Værdier og Vurderinger var
aldrig helt drevet ud.

Og derfor kan vi især takke Erstad-Jørgensens nøgterne Syn og klare Skrivevis.
* *

*

Maa jeg i Dagens Anledning udtale Ønsket om, at det maa blive forundt vor

Kollega endnu en Aarrække at færdes aandsfrisk mellem os og — saavidt Kræfterne
strækker til — at pusle lidt endnu med det Fag, som han viede sin lange og saa rige
Arbejdsdag. Men navnlig maa jeg for Redaktionen af Festskriftet udtale Haabet om,
at dette Pusleri maa foregaa paa en saadan Maade, at han ikke om IO Aar skal værd¬
sættes helt anderledes end i Dag. G. N. Brandt.
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I Haveselskabets Have har E-J. ydet langt mere Arbejde end i nogen anden. Han har tegnet Indgan¬
gen, Glastaget foran Hovedbygningen og den smukke Siddeplads paa Højen, som Billedet her viser.
(Denne er nedrevet ved Havens sidste Udvidelse). Desuden har han tegnet Anlæget foran Drivhuset,
plantet Takshækkene om Rosenhaven, indrettet den smukke Egepergola langs den gamle Mur, der
luner Rosenhaven mod Nordenvinden, og planlagt Medlemshaverne. Meget andet af alt det, der blev
udført i Jens K. Jørgensens bedste Aar, har han haft med at gøre, og desuden har han projekteret

og foreslaaet meget, som aldrig kom længere end paa Papiret.

ERSTAD-JøRGENSEN OG DET KGL. HAVESELSKAB
Det er mig overmaade kært at faa Lejlighed til at fremkomme med nogle Udta¬

lelser om det fortrinlige Arbejde, som Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen i en Aarrække
udførte til Gavn for „Det kgl. danske Haveselskab", et Arbejde, hvis Betydning for
Selskabet vistnok aldrig er blevet tilstrækkeligt værdsat og kun er blevet lidet frem¬
hævet og nu næsten synes at være gaaet i Glemme. Som bekendt førte Selskabet i
Begyndelsen af indeværende Aarhundrede en hensygnende Tilværelse. Medlemsan-
tallet var stadig faldende, Interessen for Selskabet uhyre begrænset, og meget tydede
paa, at Selskabets Livskraft var opbrugt og dets Levetid ved at ebbe ud. Paa dette
Tidspunkt kom Erstad-Jørgensen ind i Bestyrelsen og formaaede at blæse nyt Liv i
Selskabet ved selv at lægge sig i Arbejdsselen og yde et stort og fortjenstfuldt Ar¬
bejde. Paa E-J.s foranledning blev Jens K. Jørgensen ansat som Selskabets Over¬
gartner, og i et særdeles frugtbart Samarbejde gav disse to Mænd nu i de følgende
Aar Haven den haardt tiltrængte Fornyelse og trak Selskabet ud af det Dødvande,
hvori det var sunket ned. Med Kendskab til Personerne er det klart, at det maatte

124



Mon ikke Skovfrøhandler Johannes Rafns Have er eller var den smukkeste af Det kgl. danske Have¬
selskabs Medlemshaver? Den store Urtepotte i Forgrunden staar i Havens Midte, saa det forstaas, at
Haven er meget lille, men den rummer et Utal af Planter. Den blev anlagt i lQlé, men den virker
rigtig den Dag i Dag; „moderne" for at anvende en temmelig forslidt Glose. Op ad en Stump gam¬
mel Mur er der bygget en Slags Pergola, som for den ene Tredjedels N edkommende er overdækket
med Glas. Roser, Yin og Figen vokser frodigt ved Søjlerne og den lune Mur. Det er sikkert en af de

allerførste Haver her i Landet, som udelukkende har Gange af Fliser og Mursten.

blive E-J., cler trak de nye Linier op og blev den initiativrige og drivende Kraft i
Samarbejdet, men til Opnaaelsen af det smukke Resultat var det naturligvis af over¬
ordentlig stor Betydning at have en Mand som Overgartner Jens K. Jørgensen med
sin store særprægede Dygtighed og udsøgte Smag og Forstaaelse med som Partner
i Arbejdet.

Paa næsten alle Omraader blev der nu taget fat for at skabe fornyet Liv og In¬
teresse om Selskabet. Meget væsentlige Partier af Haven blev omlagt og forskønnet
efter E-J.s Planer, Plantebestanden blev gjort rigere og mere interessant, Selskabets
Administration blev omlagt, og der skabtes nye betydningsfulde Indtægtskilder ved
Indretning af Medlemshaver, ved Etablering af Lejemaal med Københavns Boldklub
vedrørende Tennisbaner og ved Ændring af Medlemsbidragene m. m. Det smukke
Tidsskrift „Meddelelse fra Det kgl. danske Haveselskab" blev startet, der afholdtes
Udstillinger af forskellig Art, og ved Pressemeddelelser og paa anden Maade udfol¬
dede E-J. en uhyre energisk Agitation for Tilgang af Medlemmer til Selskabet. Dette
utrættelige og maalbevidste Arbejde bar hurtigt Frugt, idet Medlemsantallet i Løbet
af faa Aar blev mangedoblet, og selve Haven lige fra de nye Indgangslaager til den
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Haven ved Birkeborg' i Skodsborg er anlagt ad to Gange, i 1910 og 1916. Billedet viser en Udsigt fra
et Højdepunkt mod Nord ned mod den ældste, søndre Del, en af Pergolaer indrammet Rosenhave.
Denne blev anlagt for den svenske Grosserer Lorenz Beijer. Da Haven blev udvidet, tilhorte Ejen¬
dommen Skibsreder Andreas Erlandsen. Pergolaen blev da forlænget til Nordgrænsen, saaledes at den
er næsten 120 m lang. E-J. har selv beskrevet Haven i „Havekunst" 1922, Side 31- Han skriver bl. a.:
„ ... jeg var bange for at faa Rosenhaven for indkneben mellem Skrænten og tre dobbelte Rækker
Murpiller, valgte jeg at bygge Pillerne ind imod Rosenhaven af Tremmeværk, hvorved Haven lige¬

som udvidedes til Løvgangens ydre lyse Pillerække ...."

yderste Ende af de smukke og morsomme .Medlemshaver bar Vidne om den Dygtig¬
hed og Idérigdom, der havde skabt denne Foryngelses- og Forskønnelsesproces. Ha¬
ven var trukket op af sin Dvaletilstand og indgaaet i alle Haveinteresseredes Bevidst¬
hed som en værdifuld Attraktion. Hvad selve Haven i Løbet af faa Aar havde vun¬

det i Skønhed og Interesse laa klart for alles Blikke og var beundringsværdigt, men
ikke mindre betydningsfuldt var det, at Erstad-Jørgensen havde et klart Blik for Nød¬
vendigheden af, og samtidig Evnen til at kunne omorganisere Selskabets mere forret¬
ningsmæssige Forhold saaledes, at der for en lang Aarrække skabtes en god sund
Basis for Selskabets Økonomi, et Forhold, hvis Betydning jeg i min Egenskab af Sel¬
skabets Kasserer har haft ganske særlig Lejlighed til at værdsætte.

For dette udmærkede Arbejde, som næppe nogen anden kunde have gjort paa
dette Tidspunkt, har E-J. for alle Tider gjort sig i høj Grad fortjent af „Det kgl.
danske Haveselskab". V. Fabricius Hansen.
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Mellem Ørholm og Søllerød i Nordsjælland ligger en lille Sø eller Mose, Kagsmose. Geheimeetatsraad
I. Gliickstadt købte dette Vand og de omgivende Jorder for her at indrette sig en udstrakt Sommer¬
residens. Arkitekt Carl Brummer opførte et smukt lille Bjælkehus ved Søen og E-J. anlagde i Aarene
1910 den udstrakte Park. Den er et udpræget landskabeligt Anlæg med en artsrig Beplantning,
der har udviklet sig meget smukt. Billedet viser en Del af Søen med gule Iris i Blomst og de op¬
voksende Birke. Geheimeetatsraaden levede kun en forholdsvis kort Tid efter Arbejdets Fuldførelse,
og nu har Parken i mange Aar maattet klare sig med et Minimum af Pleje. Alligevel er den meget
smuk, maaske bør den fremhæves som et Eksempel paa, hvor skøn en fornuftig tilplantet Park kan
være, selv om eller netop fordi Græsset er langt, og Mælkebøtterne lyser gult og varmt mod de ly¬

sende hvide Slaaenbuske.

EN HILSEN FRA EN GAMMEL MEDARBEJDER
Som saa mange andre unge Anlægsgartnere søgte jeg en Dag op paa Erstad-

Jørgensens Kontor i Frederik den 6tes Allé for at søge Arbejde. Det var en Dag i
September IQOS, og jeg kom til at arbejde for og sammen med Erstad-Jorgensen i
14 Aar.

Naar jeg nu ser tilbage paa disse Aar, forundres jeg over, at et saa forholdsvis
kort Tidsrum kan rumme saa mange Oplevelser. Det var meget lærerige Aar. Det,
som jeg da tilegnede mig, er Grundlaget tor mit Arbejde nu, enten det saa gælder
det praktiske Anlægsgartneri eller Undervisningen af unge Gartnere. For denne Ud¬
vikling føler jeg mig i et dybt Taknemlighedsforhold til Erstad-Jørgensen.

Men det var ogsaa meget virksomhedsrige Aar. Vort Samarbejde faldt jo tildels
i Krigsaarene, og vi havde da saa meget at tumle med, at vi vel næppe nogen¬
sinde vil opleve noget tilsvarende. Det var rent utroligt, hvad Erstad-Jørgensen den-
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For Direktør Julius Christensen omlagde E-J. i 1Q2Q Haven ved Bellmare i \ edbæk. Havens storste
Del er, i Harmoni med Husets schweitziske Stil, af landskabelig Karakter, men i den nordre Del
findes en meget interessant regelmæssig Have, hvorfra Billedet viser en Detaille. To store halv¬
tags Væksthuse er paa en ejendommelig Maade forbundne med en Loggia med Glastag, hvorfra der
er Udsigt over en Rosenhave og det smukke Bassin op igennem l'arken. Trapper og Mure er ud¬

førte af Neksø Sandsten.

gang kunde naa, særlig under Hensyn til, hvor ubekvemt det var at komme rundt.
Chefen krævede ikke store Bekvemmeligheder. Da jeg i IQI4 hk min første Motor-
cykle paa ih HK., tog han mange Ture paa Bagagebæreren med Benene frit hæn¬
gende i Luften; senere kom der en stærkere Motorcykle med „Pigekammer", men
da Benzinmanglen kom, maatte de næsten døgnlange Ture vidt om paa Sjælland
gennemføres ved en sindrig Udnyttelse af Tog og Cykle.

Trods Sliddet var Erstad-.lørgensen altid i godt Humør, hvilket i Forbindelse med
hans ligefremme og venlige Forhold til alle undergivne betød overordentlig meget for
Arbejdet. Forholdene var jo ellers noget vanskelige dengang.

De Egenskaber, som jeg nu mindes med mest Glæde, er hans systematiske 1 ilret-
telæggelse og Ledelse af Arbejdet og hans Punktlighed i alle Forhold, det største som
det mindste. Poul Klougart.

* *

*
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Saaledes leger Bernene paa de store Græssletter i Hamborgs
forbilledlige Folkepark ved Winterhude, nord for Byen.

Forvaltningen kalder Billedet „Billig Børneglæde".

PARKPOLITIK I SOGN OG KØBSTAD
Dansk Byplanlaboratorium har med Ny Carlsbergsfondets Støtte udgivet denne

Bog af Havearkitekt C. Th. Sørensen, og Indenrigsministeriet lader den gratis uddele
til Landets I4OO Kommunalraad. Bogen er paa 122 Sider og udsendes af Gyldendal.

Alene en saadan Start er en Begivenhed, noget der ikke vederfares enhver „Ha¬
vebog", men selv uden alt dette skulde den nok have gjort sig gældende, moderne
som den er i Ordets bedste Betydning.

Der blæser en egen frisk Vind i den Bog. Gamle snobbede Ideer og dum Pynte¬
lyst pustes ud, som det Ragelse det er, solbrændte Børn i plaskende Vandstraaler,
Verden set fra Flyverregion, et Tusinde hvidklædte Tennisspillere paa en udstrakt
Grønslette, det er nye Skønheder, Sol og Sundhed: Maalet for det han kalder
Parkpolitik.

Det er en mangfoldig Bog, der gaar lige løs paa allehaande Emner fra Skole¬
haver til Kirkegaarde: Sportspladser, Præstegaardshaver, Vejplantning, Lystanlæg
og Kolonihaver, alle mere eller mindre gartneriske Anlæg i By og paa Land. Den
taler kloge Ord om Naturfredning, om Kommunalstyret og om Planlægningens store
Betydning, omtaler Bygartnerens mangeartede Opgaver, anbefaler Ansættelse af Sog¬
negartnere fælles for to eller flere Sogne, antyder en Omordning af Konsulentvirk¬
somheden og meget andet, som det vil være gavnligt for Medlemmerne af Sogne¬
eller Byraad at tænke lidt over ved given Lejlighed.

Opstillingen er morsom med den brede Margen, der underafdeler de enkelte Ka¬
pitler, saa man straks kan finde, hvad man søger, og som samtidig giver Plads for
Henvisninger til andre Skrifter og Plads til Avisudklip, som paa en fornøjelig Maade
kaster Aktualitetens Skær over de behandlede Emner. Bogen vrimler af Billeder fra
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Billedet viser tre Hundrede simple Tennisbaner i Prospect Park, Brooklyn.
De tjener til daglig Motion for Befolkningen, snarere end til Elite-Sport.

fjern og nær (lidt for mange af de første maaske, og somme Tider ogsaa lidt for
fjerne i anden Henseende) alt sammen Ingredienser, der sætter Tanker i Bevægelse,
saa man enten nikker glad ved at se sine egne Anelser udformet i klare Ord, eller
rynker Brynene, naar Forfatteren staar Fare for at løbe løbsk af lutter Reformiver.
Og det sidste sker virkelig af og til. Men et Agitationsskrift behøver ikke netop
operere med lutter uigendrivelige Sandheder. De ægger ikke til Modstand, giver ikke
Anledning til Selvvirksomhed og dermed Interesse for Sagen.

Naar Forfatteren paa Side 38, hvor Talen er om at plante Skov ved Byer i skov¬
fattige Egne, skriver:

Kulturskove vil i alt Fald kunne forrente en Del af den bundne Jordværdi og
Anlægskapital, samtidig med at de yder bedre Rekreation end nogen Park. Ja, saa giver
det unægtelig et Gip i en ældre Havearkitekt. Jeg havde dog troet, at en Park, der
anlægges udelukkende med de Besøgendes Rekreation for Øje, og i alle Henseender
anlægges saa godt som muligt (efter Forfatterens egne Planer), at den dog vilde have
visse Fortrin frem for en af de sædvanlige moderne Skove af Rødgran i lange Rækker,
Bakke op og Bakke ned. Jeg havde troet det, og troer det for den Sags Skyld den
Dag i Dag, men Paastandens Frækhed har dog medført, at jeg har spekuleret frem
og tilbage over Sporgsmaalet. Hvis der nu i Stedet for end nogen Park havde staaet:
end en daarlig Park, ja saa havde jeg bare nikket bifaldende og ikke skænket den
Ting en Tanke.

Jeg er tilbøjelig til at tro, at Forfatteren i et saadant Tilfælde ligesom har været
bange for ikke at være uhildet nok. Det er en ungdommelig Egenskab, og Bogen
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Billedet viser en typisk sjællandsk Landsby, Slots .Bjergby ved Slagelse.
(Flyverkorpset Eneret).

er baatle i godt og mindre godt en ungdommelig Bog, men den er skrevet af en

Mand, der har noget paa Hjerte, der langt tra er tilfreds med Sagerne, saadan som
de staar i Øjeblikket, en Aland som har tænkt over Tingene, før han taler, og som
gerne vil øve Ret og Skel til alle Sider, som ikke bare vil være Havearkitekt, og se
det hele fra et tagligt Synspunkt, men som overalt maaler med Samfundets Metermaal
og anbefaler det, der tjener de manges Interesse.

Og det er netop dette unge Pulsslag, der gør Bogen saa levende, som den er,
deri har den sin Styrke, sin Evne til at rive med, og jeg kan rigtig godt tænke mig,
at den, der en Gang om mange Aar skal skrive vort Fags Historie, vil gøre et Op¬
hold ved I93I, og begynde et nyt Kapitel med Omtale netop af denne lille Bog.

E. Erstad-Jørgensen.

* *

*
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Frugtbærende Gren af Ilex aquifolium.

KRISTTORNEN
„Bedst i fredelig Skygge man seer

Kristtornen at trives;
stedse frodige Blad taaler ei straalende Soel".

Smidth: Danske Haver 1823.
I C. G. Rafns Danmark og Holsteens Flora, som udkom 1796—iSOO, læser man

i Afsnittet „Egenskaber og Brug" under Ilex: „For engelske Anlæg har den megen
Værd. Dens ualmindelige Udseende, dens altid grønne Blade, dette Vaarens og Som¬
merens Symbol, giver den her et højt Sted. Fiskere af bundtede Farver kunne i dens
Afarter finde en behagelig Underholdning for Øjet. Ved at opstille dem i Grupper
ser man med eet Blik de mest contraste Farver, skatterede af Naturens Haand. Jeg
læser hos Hanbury, at „saadanne Grupper har gjort et Indtryk paa ham, som han
troer intet Malerie af konstens Mesterhaand i Stand til. Sommeren forsvinder, og med
den taber Lystskoven sin Pragt, Marken sit grønne Tæppe; Christtornen staar ufor¬
andret tilbage, den døer kun eengang, men da for evig". Denne lyriske Hyldest til
Kristtornen kan man nu om Dage have godt af at læse og drage sig til Minde, thi
selv om man ikke kan sige, at denne Busk er sat i Skammekrogen, maa man dog
indrømme, at mange andre Stedsegrønne og bærbærende Buske har trængt sig frem
og forringet dens tidligere fremragende Stilling. En kort Omtale af Kristtornen her
i „Havekunst" vil derfor maaske ikke være ilde anbragt, og da den just kan frem¬
komme i det Nummer, som udkommer i Julemaaneden, til hvilken Ilex aquifolium har
særlig Tilknytning, kan det maaske tilgives Forfatteren, at der foruden dens botanisk-
gartneriske Egenskaber ogsaa dvæles ved den Betydning, den har haft i Folkloren,
Folkemedicinen og i den religiøse Kultus.
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Det niaa antagelig anses for ufornødent at give en indgaaende botanisk Beskri¬
velse af Kristtornen paa dette Sted; her skal kun genkaldes ganske enkelte Karak¬
terer, som det har Betydning for Gartneren at kende. Kristtornen er under vore

Breddegrader og klimatiske Forhold i vild Tilstand oftest en svagtvoksende Busk,
som holder til i Løvskove, navnlig Bøgeskove, som Underkrats-Vækst; den kan taale
megen Skygge og foretrækker saadan Vokseplads, men den kan som bekendt ogsaa
taale at stilles lyst. Under de naturlige Forhold i Skovene, kan den optræde i saa
store Mængder, at den i alt Fald tidligere kunde lægge Skovdriften Hindringer i Vejen.
Saaledes fortæller Vaupell i .,De danske Skove", 1863, at den er „et slemt Skovukrudt
i Trene-Skovene, hvor den hades og forfølges saaledes, at der betales otte Skilling
for at rydde en Qvadratrode, og senere faar Arbejderen noget Vist hvert Aar for
at bortluge Rodskuddene". Videre fortæller han, at den i Nordslesvig findes i saa-
danne Mængder i Stenderup Nørreskov, at der her ikke kan tænkes paa nogen na¬

turlig Besaaning (med Bøg), før Kristtornen er udryddet. Sagen er nemlig den, at
Kristtornen, naar den vokser under saadanne Kaar, danner underjordiske, krybende,
rodslaaende Grene og altsaa har en helt anden Vækstform, end den vi kender den
i fra vore Flaver. Imidlertid kan den dog ogsaa i Naturen udvikle sig til mere regu¬
lære Buske, ja til store Træer, og man kender sine Steder fra hele Kristtorn-Bevoks¬
ninger omfattende saavel træagtige som buskagtige og underjordisk krybende Former.
1 Reling og Bohnhorst: „Unsere Pflanzen", 1898, berettes saaledes efter Professor
Buchenau om et Kristtorns-Krat ved Buchholz nærved Bremen. Det bedækker et Flade-
maal V8 ha stort. Busk staar ved Busk saa tæt, at en Indtrængen bliver overordent¬
lig vanskelig; Ørnebregner slutter sig tæt op til Kristtornbuskene, og ind imellem dem
ses enkelte Roser, Hvidtjørn og Slaaen, men i Krattets Indre har Kristtornen beholdt
Marken. Her rager træagtige Individer op over den lavere Bestand, maalende indtil
IO m i Højden og med kraftige Stammer med et Omfang af indtil 2/s m". I Desford
i Skotland fandtes i sin Tid, efter hvad E. Mielck fortæller i „Die Riesen der Pflan-
zenwelt", 1863, en Kristtorn, hvis Stamme næsten var 8J/2 Fod i Omfang. Ogsaa her
i Danmark har vi i vild Tilstand store Kristtorn-Træer, saaledes findes paa Æbelø
en meget stor og smuk Ilex, og i „Haven" IQ06, S. 26, er afbildet en Gruppe Krist¬
torn fra Holstenshus paa Fyn, hvis Højde er ikke mindre end 42 Fod.

Et ejendommeligt Forhold gør sig gældende hos Kristtorn, ligesaavel som hos Ved¬
bend og forskellige tropiske Planter, dette nemlig, at Bladenes Udseende og Bygning
skifter, naar Planten bliver ældre. Hos V edbend, men ikke hos Kristtorn, er denne
l orandring i Bladform knyttet sammen med Plantens Evne til at kunne blomstre. Man
vil ofte i Skove kunne iagttage Vedbend, som vokser op ad gamle Stammer, og hvis
Blade i denne nedre Del er som normale \ edbendblade, medens den øvre Del af
Planten har faaet mere regelmæssige, ulappede Blade og bærer Blomster og Frugter.
Paa samme Maade kan man finde Kristtorn-Træer, der har normale, tornede Blade
paa deres laveresiddende Grene, men i Toppen bærer Blade, der er plane og uind-
skaarne samt uden Torne i Randen. I Northumberland kaldes de tornede Grene He-
holly, de utornede She-holly. Nogle Forfattere har i denne Kristtornens Skiften i Blad¬
form villet se en Slags Tilpasning, idet man i de tornede Blade mente at finde et
Værn mod Hjorte og Kvæg og antog, at Planten lod være med at danne dette Vaaben
paa de af Buskens Dele, der Iaa over D> renes Rækkevidde. Slige Teorier var i sin
Tid i meget høj Kurs, men de har oftest ringe Værdi, og meget taler i det forelig-
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Ilex Pernyi. Gren fra Busk i Botanisk Have.

gende Tilfælde imod „Tilpasning". Alene det, at saavel Faar som Hjorte slet ikke
lader sig „gaa paa" af Tornene paa Bladene, men glat væk angriber de lave torn¬
bladede Buske, er Bevis nok paa Uholdbarheden, men man har ogsaa andet, som
modbeviser Teorien. Formerer man Kristtorn (eller Vedbend) ved Skud tagne fra Top¬
pen, hvor de omdannede Blade findes, faar man buskagtige Planter med Tendens til
enstammet, træagtig Form, og disse Individer laar aldrig mere de for unge Individer
normale Blade. Var ovenstaaende Teori rigtig, maatte Kristtornen, naar den saaledes
paany bragtes ned ved Jorden til de fæle Fjender, atter danne tornede Blade, hvad
den, som anført, ikke gør.

Kristtornens Blomster er smaa, hvide, svagt vellugtende og ret uanselige; kun fordi
de fremkommer i ret stor .Mængde, bliver de i Stand til at sætte et vist Præg paa
Planten; den normale Blomstring finder Sted i Maj—Juni; en anden mindre Blomstringkan indtræde om Efteraaret. Tilsyneladende er de tvekønnede, og som saadanne har
de ogsaa været opfattet forhen, men det faktiske Forhold er dette, at det ene Køn
i Blomsten slaar fejl, og der paa Grund heraf findes Individer, som er hanlige ogderfor normalt ikke bærer Frugt, medens andre er hunlige og derfor kan ansætte
„Bær", som Stenfrugten hos Ilex gerne betegnes. Frugtsætningen kan være mere eller
mindre rigelig, hvilket vel staar i Forbindelse med, hvor gunstige eller vanskelige Be-
frugtningsforholdene er. Muligen kan der ogsaa mellem Hanplanterne findes Indivi¬
der, som bærer nogle faa Hunblomster, og slige Buske kan da fremvise en svag Frugt-
ansætning. Det vil fra et landskabsgartnerisk Synspunkt være ønskeligt eller tilraa-
deligt at plante væsentlig Hunplanter, eftersom „Bærrene" virker saa prydende, men
man bør dog ikke plante udelukkende hunlige Individer, Befrugtningen maa sikres ved
Tilstedeværelse at nogle hanlige. Det her kort omtalte Forhold med Kønnenes For-
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Gren med smalle smaa Blade, fremkommet paa en almindelig Kristtorn
i Haveanlæg 1931-

deling har Handelsgartner J. J. Hansen, Faaborg, i IQ06 behandlet i „Haven" (S.
15 ff.) i en meget interessant Artikkel. Hr. Hansen fortsatte sine Undersøgelser og For¬
søg, men Døden afbrød disse, saa vi aldrig har faaet nogen supplerende Artikkel —

desværre; det maa haabes, at en eller anden en Gang atter vil tage Sagen op og
søge at komme til Bunds i den. Ved Forundersøgelserne iagttog J. J. Hansen, at de
hanlige Individer under naturlige Voksekaar stedse var i Flertal, saa meget desto større
Grund er der til ikke blindt at stole paa Chancen ved at plante frøformerede Eks¬
emplarer, der endnu ej har blomstret. Planteskoleejerne har rigt fructificerende Racer,
som formeres ved Forædling, man kan saaledes altid sikre sig saadanne. Ved at un¬

dersøge unge Individer, saa snart de blomstrer, kan man, inden de har sat Frugt,
sortere Planterne i hanlige og hunlige Individer, idet man under en Lup ser efter,
hvilke der har rigeligt Støv paa Knapperne, og hvilke der har godt udviklet Ar; end¬
videre skal Hunblomsterne sidde enlige paa Blomsterstilkene eller faa sammen, me¬
dens Hanblomsterne næsten altid er mindst tre sammen.

Kristtornen er, hvad vi betegner ved en atlantisk Plante, hvilket vil sige, at den
har sin væsentlige Udbredelse i de langs Atlanterhavet liggende Lande; for Krist¬
tornens Vedkommende strækker Vokseomraadet sig dog ogsaa langs Middelhavets
Kyster. Sin nordligste Udbredelse har den i Norge (i Sverige findes den ikke); i Nord-
Europa gaar den østpaa til Rugen, i Orienten strækker dens Omraade sig ind i Per¬
sien, ligesom den vokser i Lille-Asiens Kystegne, men derimod findes den ikke i Pa¬
læstina. Her i Landet vokser den ikke vildt længere østpaa end Fyn.

Kristtornen har en Række naturligt forekommende Varieteter og talrige i Haver
tiltrukne Former. Nogle af de naturlige Varieteter vil sikkert være faste ved Frøfor-
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inering, medens derimod Havevarieteterne antagelig kun i ringe Grad vil være hold¬
bare efter Frøudsæd og derfor maa formeres ad vegetativ Vej. Fare for indbyrdes
Krydsbefrugtning vil der altid være, og dette taler derfor ogsaa imod at benytte den
naturligste Forineringsmaade paa de Steder, hvor det gælder at beholde bestemte For¬
mer. Allerede i iSOQ omtaler Blotz i „Havekonsten" 24 forskellige Sorter. Af disse er
mange gaaet til ( »runde, og nye er opstaaede. Af naturligt forekommende særlig frem¬
ragende Varieteter maa nævnes platyphylloides med meget store Løvblade, indtil 13
cm lange og Q cm brede, og angiistifolia, som forekommer i Vestasien. Af dyrkede
Former kan nævnes Hængeformen pendula, der findes baade med grønne og med
hvidbrogede Blade, macrophylla med store, kun svagt bølgede Blade og echinata, der
ikke alene har Torne i Bladranden, men over hele Bladpladen; af denne findes og¬
saa en broget Form. Af den almindelige Bladform kendes saavel gulbrogede som hvid¬
brogede Varieteter i forskellige Typer, og en gulfrugtet Form er kendt under Navn
af chrysocarpa. 1 „Gartner-Tidende" I905, S. 77 ff-- omtales en Form af Kristtorn med
sinaa Blade, der synes opstaaet spontant paa en allerede da ret gammel Plante. En
lignende smaabladet Form er 193' iagttaget i en Plantning her i Byen. De Plante-
Individer, som stammer fra Kronen af ældre Kristtorn med de laurbæragtige utornede
Blade, betegnes ofte med Sortsnavnet laurifolia og andre Navne, f. Eks. senescens, men
de er efter deres Herkomst ikke som Varieteter at betragte. løvrigt hersker der sik¬
kert et betydeligt Virvar indenfor Haveformernes Nomenklatur, og antagelig flere
større Planteskoler har en eller flere af dem selv tiltrukne Former.

Naar man i daglig Tale nævner Ilex, menes hermed alene Ilex aquifolium, men
dette er ikke den eneste Art, om end det er den eneste, som under vore Bredde¬
grader har nogen større Betydning. Der findes af Ilex omkring 470 Arter, baade sub¬
tropiske, kapske og haardføre, og det er saaledes ingen ubetydelig Slægt. De kapske
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og subtropiske Arter maa der her ses bort fra, tla de kun har Betydning i de Egne,
hvor de kan dyrkes som I. paraguayensis — Mate—, der i Sydamerika er af stor Vig¬
tighed. Rehder nævner i sin Bog om Træer og Buske, haardføre i Nord-Amerika,
IQ Arter, men kun et Faatal af disse kan tænkes dyrket her. /. crenata Thunb er en
tæt lille Busk fra Japan med smaa, smalt elliptiske Blade, mindende en Del om Myrte,
den vil passe paa Stenhøje. I. Pernyi Franch. fra Kina er af kraftigere Vækst, anta¬
gelig under gunstige Forhold af Størrelse med vor egen Art. Bladene er mindre end
hos Kristtorn, men meget tætsiddende, af forskellig Form, tornspidsede og med I å 2
Torne i hver Bladrand. I. opaca Ait. er den amerikanske Kristtorn. Bladene er smal¬
lere end hos vor Art, de er ogsaa tornet-tandede. Det er tvivlsomt, om den findes
ægte her i Landet; i Amerika skal den naa en Højde af 15 m, og den anses der for
at være haardførere end den europæiske Art. Videre er der Mulighed for, at I. yun-
nanensis Franch. vil vise sig at være haardfør her.

Kristtornen formeres ved Frøudsæd, hvilken Formeringsmaade maa følges, naar
det gælder Massetiltfækning, f. Eks. til Plantning som Underskov i større Park- og
Skovanlæg. Frøet spirer dog langsomt og sparsomt; J. J. Hansen anfører et Eksem¬
pel paa dette: at der af 20 Pd. leveret Frø i to Aar kun fremspirede 80O Planter.
Det synes da sandsynligt, at Bærdannelse og Kærnedannelse kan ske uden egentlig
Befrugtning, dog uden Tilstedeværelse af Kimkraft, og J. J. Hansen peger da ogsaa
paa Sandsynligheden af, at man faar det bedste Frø fra de Hunplanter, som er om¬
givet af mange Hanplanter, idet Befrugtningen her lettest og sikrest finder Sted.

Endvidere formeres Kristtorn ved Aflægning, ved Podning og ved Stikning. I en
Artikkel i „Have-Tidende" fra 1842 fortælles om en hurtig Forædlingsmetode. Man
skal til Underlag anvende Ilex Carolina, der er lige saa modstandsdygtig mod Kulde,
som I. aquifolium er, og af hurtigere Vækst. Stiklinger af denne Art rodfæstes paa
5—6 Uger og kan paa IO Maaneder opnaa en Højde af 30 cm. Forædling herpaa
lykkes lige saa godt som paa almindelig Kristtorn, og da disse er 3—4 Aar om at
danne brugelige Grundstammer, indvindes betydelig Tid. Desværre lader det sig ikke
fastslaa, hvad der forstaas ved Ilex Carolina. En under I. caroliniana opført Plante
henføres i „Index kewensis" til Ilex cassine, men denne Art er næppe haardfør her
i Landet og findes ikke i vore Planteskolekataloger. Siden vi er ved Podning, kan
det maaske have sin Interesse at anføre, at man l820 for fuld Alvor anførte, at Ro¬
ser kunde podes paa Kristtorn.

Kristtorn er fortrinlig til Hække og Hegn i Egne, som klimatisk passer den; før¬
nævnte E. Mielck beretter om en Hæk ved Phymigham i Skotland, som var 5Q04
Kod lang, 13 Fod bred og 2.5 Fod høj. En anden Hæk omtales saaledes: „Evelyn
havde i sin Have ved Sayes Court en pragtfuld Kristtornhæk, som han skildrer som

glinsende hele Aaret igennem med sine bevæbnede ligesom polerede Blade, medens
enkelte højere voksende Kroner fyldt med koralrøde Bær med passende Afstand ra¬

gede op over Hækken. Den hindrer, skriver han, de raa Angreb, som den udsættes
for af Vejret, af Kvæg og af Hække-Skændere. Men ak! hvor langt naar den men¬

neskelige Forudseenhed. Hækken kunde ikke modstaa en Fyrstes Daarskab. /ar Peter
den Store, som en Tid boede paa Evelyns Slot, begik den taabelige Drengestreg at
lade sig i en Trillebør køre igennem Hækken, der havde ydet sin Ejer saa megen

uskyldig Glæde". Kristtornhække bør ikke klippes med Hækkesaks, eftersom de tal¬
rige overklippede Blade ikke hurtigt — som hos Avnbøg o. a. — dækkes ved Eftervækst;
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Hækken maa holdes mere fri i Form og ved Tilbagebeskæring af Grenpartier holdes
forynget og hindres i at blive for bred.

I England tjener Kristtornen som Udsmyknings-Objekt ved Vintertid, navnlig i
Julen, en Skik, som gaar langt tilbage i den hedenske Tid. Vi læser nemlig herom,
at Romerne ved deres Saturnalier (Vinterfester) sendte Grene af Kristtorn med deres
Gaver som Symbol paa de gode Ønsker, der skulde følge Gaverne. Dette blev op¬
taget af de ældste Kristne, og man mener, at den første Brug, der blev gjort heraf
i England, gaar tilbage til Henrik d. 6.s Tid. Ved at se, hvorledes Kristtornen især
i England er bleven en Plante, der er knyttet til Julen, vil man let faa den Tanke,
at Navnet Holly, som den bærer i England, har med holy = hellig at gøre. Dette er
dog ikke Tilfældet. Det er et internationalt Navn, som blot i andre Lande har en

noget forskellig Form; i Frankrig Houx, i Tyskland Hiilsen, i Sønderjylland Høffel,foruden en Mængde afvigende Former i de paagældende Lande, hvilke det her ikke
er Stedet at opremse. Hvorledes Ordet eller Ordene er opstaaet, er Sprogfolkene
saare uenige om, der findes mindst 4 Forklaringer derpaa, og denne Sag bør derfor
her forbigaas og overlades Etymologerne.

Men ligesom Navnet Holly ikke har med hellig at gøre, har Navnet Kristtorn —

i tidligere Tid ogsaa Kristtjørn, paa Tysk Christdorn — ikke i egentlig Forstand med
Kristi Tornekrone at skaffe; thi, som anført foran, vokser Kristtorn ikke i Palæstina.
Den Plante, som antages at have været anvendt til Kroning af Frelserens Hoved, er
Paliurus spina Christi, og vor Plante — Ilex aquifolium — har faaet Navnet ved Over¬
førelse. Uden Tvivl har Tilknytningen af Navnet til Planten bidraget sit til at hen¬
lede Menneskenes Opmærksomhed paa den og til at skabe Legender om den. Det
fortælles saaledes om Die Steckpalme, som er Plantens Navn i Tyskland: Den ned¬
stammer tra de Palmer, af hvilke Jøderne afbrød Grene, da Christus drog ind i Je¬
rusalem, for at strø dem paa hans Vej. Men da det samme jødiske Folk, som havde
tiljublet ham „Hosianna", snart efter raabte „Korsfæst ham", straffede Himlen den
ved at give den Torne, som den har beholdt siden da til evigt Minde herom.

I Alperne og paa flere Steder i Sydtyskland brugte man, d. v. s. den katolske Be¬
folkning, langt op i Tiden, maaske endnu, at bære Kristtorngrene paa Palmesøndag,
ligesom de brugte raklebærende Grene af Salix (især caprea) — begge disse betegnes
som „Palmer" —, og naar der foroven tales om, at Kristtornen stammer fra de „Pal¬
mer", som blev strøet paa Gaden foran Jesus, tænkes der ikke paa Palmer alene,
men maaske ligesaa meget paa andet Grønt, hvad Grundtvig har udtrykt i Strofen:
„Strø Maj paa Kongens Vej".

I det store og hele ser Mennesket i denne smukke Busk en med sære Kræfter
begavet Plante. I Tyrol bliver Grene af Kristtorn hver Palmesøndag indviet at Præ¬
sterne og opbevaret i Husene som Middel mod Lynnedslag — hvilket kendtes allerede
hos Plinius — og Kvægsygdomme. Allesjælesdag bindes Kranse af Grenene og smyk¬kes med de røde Bær.

Af anden Overtro om og Krønniker om Kristtorn skal fortælles, at vore Forfædre
troede, at Heksene brugte Bærrene til at fremkalde Uvejr, Tordenv ejr og Haglbygerlor dermed at ødelægge Markens Afgrøde; og i Egnen omkring Miinster giver man
Agt paa, hvorledes „Palmerne" (Kristtorngrenene) kommer fra Kirken til Hjemmene,idet man deraf kan forudse, hvorledes det vil gaa med Rughøsten: „Wenn de Pal¬
men nat in Huss kiimpt, dann kiimpt auk die Rogge nich droge in". Zoroasters Di-
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sciple og hans Dyrkere troede, at Kristtorn ikke kastede nogen Skygge. De brugte
endvidere et Afkog af Bladene i deres religiøse Ceremonier, og Ansigtet af nyfødte
Børn bestænkede de med Vand, der var behandlet med Kristtorn-Bark. Ligeledes
brugtes det at ryge med Kristtornblade, hvor udøbte Børn var i Huset, thi derved
værnede man dem mod Djævelen. Plinius fortæller, at Blomsterne kunde faa Vand
til at fryse og modvirke Gifts Virkninger, og at der var en saa magisk Kraft i Gre¬
nene, at hvis man kastede en Stok deraf henimod et Dyr, vilde det lægge sig ved
Siden af den. Det anbefales ogsaa Vandringsmænd at bruge Kristtornstokke til Støtte
og Værn, thi et Slag af en saadan Stok lammer Armen paa Modstanderen.

Trods det, at Kristtornen saaledes paa mange Maader er gaaet ind i Folketroen,
er den kun i ringe Grad bleven optaget i de forskellige Blomstersprog.

I Digtning i bunden Stil forekommer Kristtorn ogsaa kun sjældent. Ovenover denne
Artikkel staar et tolinjet Vers af Smidth, hvilket stammer fra 1823, men efter hvad
Professor Raunkiær meddeler, har ingen af Guldalderens kendte Digtere: Oehlen-
schlåger, Grundtvig,- Heiberg, Blicher, Paludan-Miiller, Chr. Richard indflettet den i
deres Vers. I nyere Tid (1904) har Vald. Rørdam i Digtet „Juletræ" i Samlingen
„Ved Midsommertid" taget Kristtorn med i Billedet, aabenbart som et Kærlighedstegn.

Navnet Ilex hører oprindelig til en sydeuropæisk Egeart (Quercus ilex) og er se¬
nere overført til Kristtornen. Dennes gamle Navn er Agrifolium, som vistnok betyder
Skarpt Blad. J. Jenssen siger i sin Ordbog, at Aquifolium kommer af Acus = Naal
og folium = Blad.

Af danske Navne til Kristtorn foruden det førnævnte Højffeltorn og beslægtede
Hesseltorn (se herom Danske Folkemaal IQ29, S. 1,53) har vi Maretorn, der kendes
saa langt tilbage som hos Simon Paulli i hans „Flora Danica" fra 1648; dette findes
i forvansket Form paa Sejerø som Majtorn og andetsteds som Myretorn og endelig
Mareved, hvilket sidste Professor E. Viborg vistnok selv har konstrueret (1793)- End¬
videre kaldes den Skovtidsel, allerede brugt af Kylling 1688 og som Skoff-Tidt^el af
Paulli i648. Navnet Krontorn, som ogsaa er gammelt og paa Læsø har Formen Grøn¬
torn, er ligesom Kristi Tornekrone givet med den Opfattelse, at det var denne Busk,
som brugtes til at krone Jesus med. Sjældent forekommer Navnet Stikpalme som Over¬
sættelse af Plantens tyske Navn eller Grøn Sten-Eg, der henpeger paa Bladenes Lig¬
hed med visse sydevropæiske Ege. Endelig kaldes den Tirlirløv og Bennet, d. v. s.
Benved. Sidstnævnte Navn har den faaet, fordi dens Ved er haardt og hvidt og kan
bruges til finere Træskærerarbejde.

Bærrene, som er meget efterstræbte af Fugle, navnlig Drosselfugle, menes at være
giftige for Mennesket. Af Bladene laves The, som anvendes imod Gigtfeber, de tør¬
rede Blade fores paa Apotekerne under Betegnelsen Folia aquifolii, men kaldes af og
til af Køberne for Ellisthe, Forvanskning af Ilex-The. Man har ogsaa paa anden Vis
benyttet den som Lægemiddel, dog paa en Maade, som næppe vil blive akcepteret
af vor Tids Læger. Ved begyndende Bullenskab skulde man piske det angrebne Sted
med en Kristtornkvist; de skarpe Torne vilde da stikke fine Huller i Huden, hvoraf
Blodet vilde pible frem, hv orefter Bullenskaben fortog sig (Fynsk Hjemstavn I930> S. 135)-
Simon Paulli taler om den, men mener, at man ikke skal bruge den i Lægedom, da
man har mange andre gode Lægemidler mod Vejr og Vrid i Lifvet, og man i slige
Tilfælde ikke bør gaa de gamle prøvede Midler forbi og erstatte dem med denne
Skof-Tidsels Bær. Axel Lange.
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A ÅRETS BLOMSTERUDSTILLINGER
Aarets ferste Ldstilling var Gartnernes Udstilling i Forum, som aabnedes d. 24. April med Val¬

demar Hansen som Hovedarrangør, dernæst det kgl. Haveselskabs to Specialudstillinger, først en Tu¬
lipanudstilling i Maj, udstillet fra Otto Mader, derefter en Irisudstilling i Slutningen af Juni
udstillet af Anka Rasmussen. Først i September havde Firmaet D. T. Poulsen i egne Lokaler paa
Roskildevej en omfattende Udstilling af afskaarne Roser, Stauder og Georginer, og i Slutningen af Sep¬
tember afholdt Berlingske Tidende paa Angleterre en Konkurrence for Amatører - for den smukkeste
Buket. Denne Udstilling morede øjensynligt Byens Damer meget.

Aarets sidste Udstilling var Chrysanthemumsudstillingen i Forum, hvorfra ovenstaaende Billede
er taget. Eig. Kiær var Hovedarrangør og havde planlagt Forum som Blomsterhaven til en Herre-
gaard. Udstillingen var i sin Helhed meget nydelig, der var dem, der synes, det var den smukkeste)
der havde været derinde. Man kunde sige, den kunde have budt paa lidt flere Overraskelser. For¬
uden Chrysantemums var der store Stande med dansk Frugt, store Stande med smukke Træer og
Buske, grønne Planter til indendørs Vinterhaver og raffinerede Orchideer - og der var .Masser af
Kaktus, disse moderne Blomster, hvis dekorative Former det er morsomt at studere paa en Udstil¬
ling, men som man, naar man har dem om sig til daglig, kunde fristes til at kalde for „Dødbidere".

Man synes, de forskellige Chrysanthemums paa Udstillingen overgaar sig selv i Størrelse og Vel-
nærethed, men det er dog mærkeligt, at disse overfede og forkælede Enebørn i Almindelighed fore¬
trækkes for de mange smukke, enkle og mindre Chrysanthemums.

En Regel burde det forøvrigt være, ogsaa paa Udstillingerne i Forum, at alle udstillede Planter og
Blomster skulde navngives. Det burde dog være saaledes, at naar man gaar paa en Udstilling imellem
et stærkt sammentrangt Materiale, skal der netop være Lejlighed til at sammenligne de forskellige
Varieteter, og om ønskes notere sig dem, og det er vel egentlig Kernen ved en Blomsterudstilling-
paa underholdende Maade at forevise de gode gamle Sorter sammen med de nye, der .stadig kom¬
mer frem. ^ ^
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