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TIL LÆSERNE
Atter er et Aar gaaet, — forfærdelig hurtigt synes man, naar man har nok at tage

Vare paa, og det har forhaabentlig alle Læserne. Men endda har De maaske faaet
Tid til at kigge i Havekunst, og maaske har De ogsaa lagt Mærke til de Smaafor-
andringer, der er sket, — vi haaber, De vil finde, til det bedre.

Store Begivenheder kan vi jo ikke notere, — og dog, Redaktionen har da i Aarets
Løb haft den Glæde at faa en Overenskomst i Stand med Det kongelige danske Have¬
selskab, hvorved dettes Medlemmer bliver i Stand til at abonnere paa Havekunst for
en yderst favorabel Pris. Vi kan allerede glæde os over en betydelig Tilgang af
Abonnenter, — en udvidet Læsekreds paa Grund heraf; men vi maa have mange flere,
og det kommer saamænd nok, naar det først rigtig gaar op for Medlemmerne, hvad
de her kan faa for smaa Penge. Vi vilde være meget glade for, om de tilfredse Abon¬
nenter vilde gøre andre opmærksomme paa vort smukke Blad. Vi maa stadig gaa
frem, — det er meget morsommere at skrive for en stor Læsekreds end for en lille,
og jo flere vi bliver, des bedre Blad kan vi faa; og vi er ikke blinde for, at det kan
blive bedre; — men det er desværre ikke gratis!

Vi kan dog glæde Læserne med, at vi fremtidig agter at undgaa de tynde 8-sidede
Hefter og udsende alle 12 Hefter paa hver 12 Sider, — mere tør vi ikke love i Øjeblikket,
selv om vi kunde ønske endnu digrere Hefter med baade flere og bedre Billeder, som
er et Fremtidsmaal.

Apropos Billeder, — mon ikke mange Læsere har saa smukke Haver, at de burde
fotograferes og optages i Havekunst? Send Red. et Kort herom, og vi vil se paa det.
De vil oven i Købet kunne faa Deres Have paa Postkort eller andre Kort til at sende
til Venner og Bekendte eller til Reklame ved at faa den optaget i Havekunst og faa
fremstillet Kort efter Clichéen. Spørg Forretningsføreren om Priserne og bed ham vise
Dem Prøvekort.

Den opmærksomme Læser, — som naturligvis har studeret vort nye „Ansigt" og
forhaabentlig fundet Behag i det —, vil have opdaget, at der er hændet Havekunst
endnu en glædelig Begivenhed, nemlig at vi med det nye Aars Begyndelse har ind¬
ledet et nærmere Samarbejde med vore svenske Kolleger: Foreningen Svanska Trcid-
gårdsarkitekter, som har indvalgt et Medlem i Redaktionen, nemlig Tradgårdsarkitekt,
Friherre Sven A. Hermelin, Stockholm. Red. glæder sig til Samarbejdet og haaber, at
ogsaa det maa bidrage til nyt Liv i og ny Fremgang for Bladet, og vi haaber, at Læ¬
serne, — ja, og Forfatterne —, saavel svenske som danske, vil glæde sig med os over
paa dette Omraade at faa Lejlighed til at komme i nærmere Kontakt med hinanden.

Og en tredie glædelig Begivenhed har vi endnu at notere, nemlig at Ny Carls¬
bergfondet har vist os den Velvilje og Interesse at forhøje den hidtil ydede aarlige
Støtte til Havekunst fra 500 Kr. til 800 Kr. for en 3-aarig Periode. Det er Red. en
stor Opmuntring i vanskelige Tider som de nuværende at modtage denne Støtte.

Endelig skal det meddeles, at Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen, som tidligere har
været Redaktør af Havekunst, og altsaa er en kyndig og erfaren Mand ogsaa paa dette
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Omraade, er indtraadt i Redaktionsudvalget, soni saaledes nu bestaar af 6 Medlemmer.
Idet vi bringer vore Læsere og Medarbejdere vor Tak for Trofasthed i det for¬

løbne Aar, haaber vi, det maa lykkes os i det nye Aar at forme Havekunst til Læ¬
sernes Tilfredshed, og vi ønsker Dem alle et godt Nytaar med Havekunst og med
Deres Have. Redaktionen.

vinterstemning
i ;det kgl. danske haveseeskab

Vinteren er over os; men ogsaa Vinteren har sin Charme, ikke blot inden Døre,
bag Rudernes Isblomster, hvor vi hygger os lunt ved Kaminilden og faar Tid at lægge
Planer for den kommende Sæson i Haven, —tænk, det er allerede Tid at studere de
nye Frøkataloger, for Begoniafrøet skal saas nu for at give gode Udplantningsplanter,
— men ogsaa i Haven kan der være dejligt om Vinteren!

Se blot, hvorledes Sneen her frækker Konturerne for Bede og Grupper blødt op,
saa man næsten fornemmer de skjulte Kræfter dernede, som blot venter paa at bryde
Jordskorpen, og se, hvor Træers og Buskes Silhuet,staar let og yndefuldt mod Sneen
og den klare Vinterhimmel, — og saa er vi endda ikke kommet tidligt nok til at fange
det lette, fine Snelæg paa Grene og Kviste, som, inden Sol og Vind fik gjort det af
med dem, tegnede Træers og Buskes saa forskellige Habitus op for os, saa vi rigtig
kunde bide Mærke i det karakteristiske ved hver især. Af. G.
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SCH WE1TZE R-U DSTI LLI NGEN „Z 0 G A"
I Zurich har der i Juni-September 193.3 været afholdt en, efter Omtalen i uden¬

landske Tidsskrifter at dømme, storslaaet og vellykket Havebrugsudstilling, „Ziiga"

Den paa næste Side omtalte „Farbengarten" med Schneeligut t>g Belvoirparken
i Kaggrunden.
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„Farbengarten", Enkelthede.
Mellem IJedene Sporet til den elektriske

Udstillingsbane.

kaldet. Man var saa heldige at faa et
eriestaaende Terræn med en lige saa ene-
staaende Beliggenhed lil Kaadighed, nem¬

lig en gammel, med en vidunderlig I ræ¬
bestand forsynet Park, Schneeligut, samt
det tidligere kommunale Gartneri, belig¬
gende mellem Parken og Strandprome¬
naden med Strandbad, som ogsaa blev
draget ind under Udstillingsterrænet. —

Dette omfattede ca. 50,000 m2.
Motiverne for at vove et saa stort

Arrangement var dels at skaffe Arbejde
til Gartnerne, dels at give Publikum nye

Impulser, og begge Dele niaa siges at
være lykkedes. Ved selve Udstillingens
Anlæg havde 50—60 Gartnere Arbejde
i et halvt Aar, og lige saa mange var
beskæftigede ved de udstillende Firma¬
ers Arrangementer, — og Udstillingen be¬
søgtes af 750,000 Personer.

Planen til Udstillingen skyldtes Have¬
arkitekt Gustav Aminann af Firmaet Otto Froebels Arvinger, Zurich, som ogsaa forestod
Arrangementet. Det i hosstaaende Billeder viste Blomsterarrangement, den saakaldte
„Farbengarten", som har vakt en vis Opmærksomhed, skyldes ogsaa G. Animann,
som har været saa elskværdig at overlade Havekunst de gengivne Billeder med nær¬
mere Oplysninger.

Kanterne omkring Bedene bestaar af en paa særlig Maade fremstillet, gennembrudt,
rodlig Sten, „Tonsand-Kammerstein", bestaaende af brændt Lermergel og et Binde¬
middel. Den er salpeterfri, vejrbestandig og benyttes ogsaa til Støttemure og lignende.

Bedene er 1,80 in brede, og Græstungerne mellem Bedene 2,70 in brede. Beplant-

Havearkitekt Gustav Aininann: Flan til „Farbengarten".



„Farbengarten", et af Bedene
set paa nært Hold, — man ser tydeligt det
ejendommelige Kantmateriale.

ningen var udført saaledes, tit 6() cm i
Midten af Bedene var tilplantet med røde
Blomster, nemlig: 500 Dahlia Coltness
Gem, ,S00 Potter røde Gladiolus, 1200
Zinnia eleg. grac. Feurrot, 400 Lobelia
cardinalis, 1200 Coleus Verschaffeltii, 300
røde Celosia Thompsonii, 1000 Begonia
Flamboyant, 1000 Verbena Dehance og
1000 Iresine og Achyranthes, Sydsiden
med gule og orange Blomster, nemlig:
2000 Tagetes sign. pum. Gnom, 300 Pot¬
ter gule Gladiolus, 500 Tagetes Grup¬
pengold, 300 gule Celosia, 300 Dahlia
Ada, 2100 Tagetes pat. nana Silberko-
nig og Feurkonig, 900 Zinnia Flaageana,
000 Rudbeckia Meine Freude, 500 Cal¬
ceolaria rugosa, 300 Begonia Helene
Harms, Q00 gule og orange Lantana, 500
Gazanea splendens, Q00 Matricaria ex.

Goldball, og Nordsiden var beplantet
med blaa og hvide Blomster, nemlig: 24OO
Lobelia Frinus, 500 Heliotrop, 300 Pot¬
ter blaa Gladiolus, 600 Verbena venosa,

1500 lave Ageratum, 300 Swainsonia, 3°0
Nicotiana affinis, Q00 Madricaria eximea og 1200 Leucophytum, ialt 26,000 Blomster¬
planter, og endelig var der imellem Blomsterne anbragt 4° kraftige Rhododendron.
De to Blaagraner fandtes og skulde bevares.

Det har sikkert været et sandt Farveorgie i den klare Schweitzer-Sommersol, —

og det havde ikke været nødvendigt at spare paa Vandet, saa alt var frodigt og
velholdt.

At Schweitzerne ikke gør deres gamle Ry som dygtige Havearkitekter og Anlægs¬
gartnere til Skamme, fremgaar tydeligt af den Indsats, de har gjort ved denne store,
smukke Udstilling med talrige Særudstillinger fra næsten alle de større Firmaer, og
Bekræftelse herpaa faas tillige af forskellige Hefter, rigt illustrerede med Billeder fra
nyere schweitziske Haver, som Havearkitekt Gustav Ammann har benyttet Lejlighe¬
den til at sende Redaktionen. Han vil i Fremtiden ogsaa holde os å jour med, hvad
der sker af Interesse indenfor f aget i Schweitz. Vi glæder os over den Interesse,
der her er vist os, — vi har naturligvis foreløbig gjort Gengæld ved at sende „Have¬
kunst" til Schweitz. M. G.
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O M F O R H A V E R
Dessa två bilder visa

en och samnia fortråd¬
gård. Bild I ar en upp-
måtningsplan ocli utgjor
ett mycket typiskt ex-
empel på en ganska
vanlig, men icke desto
mindre sårdeles olamp-
lig planlosning av en så¬
dan liten trådgårdsdel.
Boningshuset har ge¬
nom den breda grus-

gången narmast bygg-
naden fullståndigt av-

skilts från trådgården och från all gronska. Bild 2 visar ett forslag till omlåggning.
Man torde vål nåstan knnna saga, att bilderna tala for sig sjålva. Aven en icke

fackman bor endast genom att se bilderna kunna aflåsa de två planernas for- och
nackdelar. Det behover knappast tillaggas att uppgiften var synnerligen tacksam.

Victor Aniou.

I dette Blads No-
vemberhefte har Have-
arkit. Johannes Tholle
rørt ved et Problem,
der er af overordentlig
stor Betydning for alle
danske Byer, smaa som

store, idet den største
Del af Bebyggelsen i
Byernes Yderkvarterer
foregaar paa den Maa-
de, som Havearkitekt
Tholle beskriver, ved at
Husene ikke lægges i
Gadelinien, men rykkes
mere eller mindre tilbage fra den.

Jeg er ikke enig med Forfatteren i, at Kravet om en I ilbagerykning ved saadanne
stille Villaveje, hvor Færdseleu ikke kan ventes at vilje stige væsentligt, er menings¬
løst. Det hører nemlig til Fordelene ved Nutidens Byggemaade, at Husene kommer
til at ligge i passende Afstand fra Genbohusene, dels af Hensyn til Lys og Luft til
Værelserne, men ogsaa for at Beboerne ikke skal være alt for meget generede af Gen¬
boerne. Da man paa svagt befærdede Veje kan nøjes med en Gadebredde af 10 ni,
undertiden mindre, kan Forhaver ikke undgaas. Det glædelige er da, at saadanne
Forhaver med lidt Omtanke og Omhu kan gøres særdeles tiltalende, som Billederne
i Artiklen viser.
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Da Sagen nu har saa stor Interesse, vilcle det være ønskeligt, om Havearkitekt
Tholle ved Lejlighed vilde supplere sit Billedmateriale, saaledes at man kunde faa
helyst de øvrige Metoder at indhegne og beplante Forhaver paa. Jeg tænker her paa
en lav Række Kampesten med Stenhøjsplanter imellem, og jeg tænker paa en Ind¬
fatning, bestaaende af lave, firkantede Betonstøtter eller Granitstøtter, forbundne ved
Smedejernsstænger, Kæder eller lignende, som man ogsaa ser rundt omkring.

H. V. Rygner.

Ovenstaaende Bemærkninger af Tradgårdsarkitekt Victor Anjou, Hiilsingborg, og
Stadsingeniør H. V. Rygner, Odense, viser, at det af Havearkitekt Tholle behand¬
lede Emne har aktuel Interesse, og da Red. havde bragt i Erfaring, at man i Oslo
er kommet videre i Retning af dette Spørgsinaals Løsning paa en god og rationel
Maade, har Red. anmodet Hagearkitekt Ey\'itui Stram, som sa-rlig har arbejdet med
denne Sag indenfor Oslo Parkvesen, 0111 at fremkomme med en Redegørelse, hvilken
Anmodning Hr. Strøm velvilligt har efterkommet i følgende Artikel. Red.

F ORHAGESAKEN I OS L O
Romantikkens tid er forbi, alt skal. ha klare, greie linjer, massevirkningen settes i

hojsetet og alt som er urasjonelt og lite logisk efter nutidens begreper, må vike plassen
for rasjonalisering. Dette holder stikk ikke minst når det gjelder utformningen av area¬
let mellem byggelinje og gate — forhagen — i byene. At forhagen i sig selv ikke er blitt
„en saga blott" og ikke har måttet vike plassen for en annen form for utnyttelse av den
plass mellem byggelinjene som ikke disponeres for trafikk, skyldes erkjentligheten av
forhagens store berettigelse som jeg vil sammenfatte i folgende hovedpunkter:

1. Ved dette gronne ledd mellem gate og bolig blir 1ste etasje mere trivelig og
beboelig.

2. De lufthygieniske forhold blir bedret i betraktelig grad (konfr. „Wie atmet die
Stadt").

3. Bybilledet blir vakrere, idet neppe noen form for egentlig gateplantning i este-
tisk henseende gir bedre resultater.

4. I Oslo og andre egne med snevintrer gir de den praktiske fordel at trafikken
på fortåg kommer ut fra sneras-sonen når forhagen er over 2—3 111 bred.

5. En ikke uvesentlig fordel i teknisk henseende er at ulempene ved rystningen
p. gr. a. tung trafikk blir betraktelig nedsatt.

6. Forhagene gjor en gateutvidelse med relativt rimelige omkostninger mulig, hvis
omstendighetene krever det.

De synsmåter som gjor sig gjeldende ved planlosningen og utformningen av for¬
hagen er i Oslo i hoi grad berort av den fremskridende rasjonalisering.

Dette er kommet til uttrykk ved at forhager hvis bredde ikke tillater praktisk an¬
vendelse som opholdshage — hvilket i realitefen vil si de fleste forhager innen Oslo
by — utformes under hensyntagen til mest mulig og bedst mulig helhetsvirkning i gate¬
billedet og slik at de faktisk inngår som et dekorativt ledd i gateprofilet dog uten
at ejendomsforholdet endres. En av hovedbetingelsene for et godt resullat er en hel¬
dig losning av gjerdesporsmålet.
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Forhage i Oslo før og efter oinleggningen.

Takket være en betryggende huntlelov og et forståelsesfullt publikum har vi ved
enhver form for gronnanlegg kunnet gå til fjernelse av hoie gjerder og har erstattet
disse med lave plengjerder. Langs forhagene brukes oftest et 2,5—30 cm hoit vinkel-
jernsgjerde (dim. 30X30X5) tor å minne publikum 0111 fortågslinjen, men hovedsakelig
for å markere fortågslinjen under sneperioder.

Ved å anlegge forhagene som sammenhengende gressflater bare med de nodven-
dige innganger til husene har vi av tidligere med hoie stakitter forsynte trangt vir¬
kende gater oppnåd å frembringe åpne, trivelige gater med en tilsynelatende langt
storre bredde, idet det rumavgrensende ledd som tidligere var stakittet nu er blitt
husveggen.

Inne ved byggelinjen anordnes der, for å hryte og mykne linjen, rabatter av lave
busker eller staudeplantninger efter som lysforholdene gir anledning hertil. Ofte be¬
nyttes også, når bygningens karakter innbyr til det, selvklatrende villvin på veggene.

Den værende vegetasjon bevares i den utstrekning dette ansees onskelig. Ved 0111-
Iegninger får enkelte trær og solitærbusker fremme i forhagen oftest stå, mens all
lavere, sammenhengende plantning som er rumavgrensende, I. eks. hekker blir fjernet
ellerflyttetinn till bygnin¬
gen. For åokehelhetsvirk-
ningen er alt som heter
skille ved eiendomsgren-
sene fjernet — forhagene
er sammenhengende —

inngangene forlanges of¬
test hellelagt eller asfal¬
tert for å bryte plenen
minst mulig og i den ut¬
strekning det finnes for-

Gate i Oslo med åpne for¬
hager og en rabat Rosa
rugosa mellem kjorebane
og fortoug.
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Nærbillede av forliage fra samme strftk
som foreg, billede.

svarlig sltijfes plengjerder langs inn-
gangene for å undgå det masseinn-
trykk av gjerder som ellers vil frem¬
stå, særlig når flere innganger ligger
nær hinannen.

Selv forhager under Vt m bredde
har ilten tvil sin store berettigelse, men
da anvendelse av pien i en så smal
forhage ansees for urasjonelt tilplantes
de i sin helhet med lav buskplantning
men innhegnes som vanlig med plen-
gjerde.

Er det stor hoideforskjell mellem
bygningssokkel og gate, altså stærkt
heldende forhage, foretrekkes en skrå¬
ning inntil 1:3 fremfor å gripe til
murforsttittning. Det at forhagen hel¬
der endel bor nærmest betraktes som

en fordel i estetisk henseende, idet
inntrykket av grtinnflate fra gaten tikes. Viktig er det under disse omstendigheter at
man på en smidig og harmonisk måte samarbejder eventuelle varierende heldningsfor-
hold innen samme gate.

Prinsippet gjennemfores nu de fleste steder såvel ved omlegning av eldre hager
som ved nybygg og såvel for sammenhengende bebyggelse som for åpen bebyggelse,
for den sidstes vedkommende ved at htiiere innhegning om sådant tinskes må op-
settes i byggelinjen. — Som tidligere nevnt gjennemftirer vi dette uten at ejendomsfor¬

holdet forrykkes, bage¬
ne eies og vedlikeholdes
fortsatt av gårdejerne.

Dette vilde selvsagt
blitt et eneste kaos hvis
vi ikke hadde liatt byg¬
ningsloven i hånd til ikke '
alene å gjennemftire et
riktig og forsvarlig an-

legg, men også å kreve
et godt vedlikehold.

Forhager ved åpen
bebyggelse i Oslo.



Sammen med anmeldelse av bygningen må det, hvor der er regulert forhage, inn-
sendes forslag — plan og beskrivelse — til forhage og innhegning og ferdigattest for
bygget fås ikke for forbage og innhegning er ferdigattestert.

Grensen for hvad der må anmeldes trekkes ikke efter byggelinjen, men efter syns¬

linien fra gaten. Kan man, som tilfellet oftest er ved åpen bebyggelse, fra gaten se
inn i området bak bygningene — gårdsplassen — kommer også dette område inn under
bestemmelsene.

Ingen eldre forbage kan omlegges eller nytt gjerde opsettes for dette er anmeldt
på vanlig vis som en bygning; arbeidet kan ikke påbegynnes for godkjendelse av
planen foreligger og kan ikke betraktes som ferdig for ferdigattest er utstedt.

Behandlingen av innsendte planer for, besiktigelse av og kontroll med vedlikehold

Nærbillede av beplantning i åpen forhage i Oslo.

av forhagene utfores ved samarbeide mellem byens bygningsmyndighet og parkvesenet.
Eldre forhager kan dog ikke ifcilge loven pålegges omlagt medmindre de holdes

i upresentabel stand. Straks publikum så den ioinefallende fordel ved det nye system
fenget det imidlertid „som ild i tort gress" og gårdeierne i bele gater lot sine forha¬
ger omlegge.

Som alitid når noe nytt skal gjennemfores var det også her friksjoner i begyn-
nelsen og for oss som har arbeidet med det har det ofte været en blandet giede,
men nu når det er gjennemfort stort sett har man for det forste gleden av å se fruk-
tene av ens arbeide og for det annet har man den tilfredsstillelse at det ved at fag-
kuridskapen er kommet i forgrunnen, for standen er „en provins til landet lagt".

Oslo i november 1933- » Eyvind Strøm.
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G U E II NSEY-ELMEN
Ulmus campestris Wheatleyi er en Varietet af Smaabladet Elm, og den minder en

hel Del om Hørsholm-Elmen (U. c. Hørsholmii), som er saa almindelig kendt og plan¬
tet; men Guernsey-Elmen er helt igennem finere bygget, giver ikke den overordentlig
tætte, i Længden lidt kedelige Krone, og er mindre robust og mindre kraftig.

Den har smaa fine Blade, jeg synes af en friskere grøn Farve end Hørsholm-Elmen,
og den holder længere grøn om Efteraaret, — først sent antager den sin gule Høst¬

farve, som man altsaa kun har Glæde af en kort Tid, ja det hænder, at den slet
ikke naar at skifte Farve, hvis nogenlunde streng Frost indtræffer tidligt.

Heri ligger desværre en Fare, — nemlig den, at Skudene ikke naar at blive modne,
inden Frosten ødelægger Bladene; men vi har dog mærkeligt nok ikke mærket noget
til denne Ulempe selv her paa den kolde frederiksbergske Jordbund, — ikke i Gaderne
i alt Fald, hvor vi har plantet den flere Steder. . »

I Planteskolen derimod, hvor Jorden i Modsætning til i Gaderne kultiveres, hæn¬
der det, at Frostskade indtræffer, men dog vist kun paa ganske unge Træer. Det kan
naturligvis være slemt nok for Tiltrækningen som Allétræer, idet det kan knibe med
at faa Stammehøjde paa en, ja selv paa to Somre; men er det først naaet, synes der
ikke at være noget i Vejen.

Guernsey-Elm paa Nandrupsve), Frederiksberg.
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Efter de Erfaringer, jeg hidtil har gjort med de forskellige Elmevarieteter til Gade-
plantning, har vi her et smukt og godt lille Træ til smaa Alléer, ogsaa i Gader med
høj Bebyggelse, hvor Fortovene er brede nok til, at man i det hele taget ønsker at
plante, og saa er Guernsey-Elmen saa yderst let at passe, den vokser saa smukt og
saa tilpas moderat, at den klarer sig saa godt som uden Beskæring.

Michael Gram.

BOGANMELDELSER
Nordisk ill. Havebrugsleksikon, 5- Hefte, er udkommet. Det er i særlig Grad et Frugtavls- og Frø-

avlshefte. Frugtavlen med hvad dertil hører lægger Beslag paa ikke mindre end en Trediedel af Heftets
godt 1 CX) Sider, hvortil kommer udførlige Artikler om Forædling (11 S.) og om Grundstammer (4 S.)

En udførlig og instruktiv Artikel om Græsplæner, Plæneklippere o. a. Redskaber til Plænernes
Pasning lægger Beslag paa 9 S., og saa er der som sædvanlig Planteartikler ind imellem: Fraxinus,
Fuchsia, Gladiolus o. s. v., og Heftet slutter prosaisk med Grønkaal og andre Grønsager. M. G.

Jenssens Lommebog for Gartnere og Havevenner, 24. Aarg., red. af Overgartner I. V. Irgens-Møller,
er udkommet og indeholder alle de sædvanlige nyttige Oplysninger, som det er rart at have ved
Haanden og samlede paa let tilgængelig Maade. M. G.

Karl Foerster: Garten als Zauberschliissel.

324 S. 4>50 Mark. (Tiis. af Arnold Buscks intern. Boghandel).
Allerede Titlen siger os, at det ikke er nogen helt almindelig Havebog, Karl Foerster her har

begaaet, - det er en Blanding af Lyrik, Romantik og Praksis, ganske original og ikke kedelig, bereg¬
net paa at faa Haveejeren interesseret, - „Hvordan skal jeg saa faa det sagt til min Gartner?" hed¬
der et lille Afsnit, - vi siger: „Giv ogsaa ham Bogen!"

Havens Aar deles i 7 Aarstider, af hvilke Vinteren er den længste, 3 Maaneder, og derfor maa
Haven ikke staa nøgen og bar, naar man kigger ud af Vinduet, eller Bilen holder for Doren en De¬
cembermorgen, det er ganske unødvendigt nu, med alle vore frugtbærende og stedsegrønne Træer
og Buske. Efter Vinter kommer „Forvaar", - „Mellemaktsmusikken", og saa først det rigtige Foraar

med Fuglesang og nye Dufte fra Mo¬
der Jord, - Sommeren med Torden og

Riddersporer, Roser og Blomsterenge,
— Eftersommer og Efteraarmed Maane-
skin, Stjerneskud og Phlox, Staude¬
asters, som gør et „Skuflelseslilter" over¬
flødigt, og alt „Haveguldet", som fra
Østen og Vesten er bragt ind i vore
Haver. Saks og Kniv bruges i en let,
lønnende Kamp mod Uorden, - Farve¬
mislyde, - „Sand i Grammofonen" maa

■ fjernes u. s. w. Et lille Verdenskort med
indtegnede „Dampskibslinier" viser,
hvordan vi har bragt Alverden sammen
i vore smaa Haver. Teksten oplives af
en Mængde smaa, indtagende Tegnin-

„ ,, , . Ker, og der er en Rigdom af gode Bille-
„Mensch , sagt Fritze, „Du wlllst modern seln og hast noch kein Steinjar- ( f , 11 . 1 r

ten?" „Nlch son'n olien wle'n Hundefriedhof" hat er Jesacht — „sopdern 'n der, trykt paa særligt apir, hvorat VI
Jan/, modemen!" — og senere! „Ma weez fast nlch, wle man eijentllc-h ohne kender mange fra „Gartenschonheit".

son Jflrtchen Jelebt hat". Qt
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HAVEKUNST - UDGIVET EO II NOKDEN
Varje månad kommer ett håfte av Havekunst på mitt arbetsbord. Tacksamt laser

jas alia tånkvårda artiklar och tar emot alia vardefulla uppslag, och mitt oga njutcr
av de många vackra bilderna. Så år det nog med många av oss svenskar, som agna
oss åt tradgårdskonsten. — Vi aro tacksamma for att våra danska yrkesbroder låta oss
få den vardefulla tidskriften, men reflektera icke over att under ordet Havekunst på
omslagets forstå sida står: „Udgivet for Norden". Det var forst når Foreningen sven-
ska tradgårdsarkitekter i somras anordnade en exkursion till Kopenhamn, som vi nar¬
mare kommo att tånka på de ordens betydelse. De namn, som vi så många gånger
sett under artiklarna i Havekunst, antogo forst då personlig gestalt. Vi funno att bakom
namnen stodo sympatiska man, som stråvade mot samma mål som vi — man med vilka
vi borde forena oss i en gemensam stråvan att hoja Nordens trådgårdskonst. Med
tillfredsstållelse och tacksamhet mottogs dårfor inom Foreningen svenska tradgårds¬
arkitekter en inbjudan till ett samarbete i avsikt att gora Havekunst „mera nordisk".

Då jag nu fått fortroendet att under 1Q34 i tidskriftens redaktionsutskott repre-
sentera den svenska trådgårdskonstens intresscn, gor jag det i den forhoppningen, att
jag får ett gott stod av svenska medarbetare, och på samma gång med en anhållan
om overseende, om de forhoppningar, vilka våra danska kolleger stålla på detta sam¬
arbete, icke helt skulle gå i uppfyllelse. .lag vill åven giva uttryck åt den forhopp¬
ningen, att derma borjan till ett nordiskt samarbete melian trådgårdskonstens utovare
måtte verka befruktande och bliva till omsesidig båtnad. Sven A. Hermelin.

MIN T R A D G A R D
Fru Emma Lundberg, Bu I lerbacken, LidingS.

En skåning kunde år 1Q10, då denna trådgård blev anlagd i samband med byg-
gandet av vår bostad, inte tånka sig att placera sitt hus på en bergknalle och ordna
en trådgård mcllan bari tråd.

Jag reagerade starkt emot villabebyggelsen hår omkring Stockholm, ansåg den
utåtvånd, så att såga presenterad på bricka. Den oftast anvånda hoga stengrunden,
som så starkt avskiljar hemmet från den omgivande trådgården, kunde jag heller inte
godtaga.

Så mycket mer beundrades i vårt hem Baillie Scotts anlåggningar i „The Studio",
som just då ofta publicerades. Den harmoniska samverkan melian trådgård och hus,
som dessa bilder tolkade, ståmde så mycket båttre med mina håvdvunna begrepp om
en trådgård med blomsterprakt och fruktbarhet, men framforallt med intimitet och
avskildhet. Och så blev trådgården anlagd efter dessa principer.

Till min ledsnad var det givna regler for husets placering på tomten, varfor in-
farten till huset måste skåra genom en betydlig del av området. Denna uppgång (A)
till huset planterades med Appletråd (Oranie).

Tomten 2000 kvm, som utgor en sånka inellan två gråstensryggar, hade ingen som
helst våxdighet utom tuvigt grås. Jorden bestod af kali, grå lera med botten af lera,
endast delvis av mosand. Berggrund påtråffades endast i nårheten av de nedra hor-
nen, dår de omgivande bergåserna dragas mot varandra.

13



Emma Lundberg:■' Plan av min triidgård.

På den smalare, nedre delen av trådgården
di), som tillkominit senare, går berget upp i
dagen. Detta område, som liar ganska stark
sluttning mot SSV och dår jorden har obe-
tydligt djup, år planterat till likhet med de
oss omgivande slåntorna med vild apel, plom-
mon, korshår och slån. I hymus smyger om¬

kring stenarne å en stig, som slingrar sig ge¬
nom området. Forovrigt år hela sluttningen hår
bevuxen med fritt våxende grås (Festuca du-
riuscula) med inslag av lokvåxter samt Ane¬
mone Pulsatilla och Dianthus sylvestris. Denna
senare blommar samtidigt med graset.

Tomten år iovrigt belågen ungefår mitt i
en svagare sluttning och behårskar utsikten
over en vid dalgång med en smal vik av Oster-
sjon och kyrkan på dalens motsatta sida.

Det efterstråvade forhållandet melian husets
golvplan och den omgivande marken kunde

Rosengården ined pilronpergolan.
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Emma Lundberg:
Min trådgård, perspektiv.

till foljcl av sluttningen
inte uppnås utan påfyll-
ningar. Detta arbete kun¬
de dock utloras liiir på
enklastesått,emedan man
vid grundgravningen alls
ej påtraffade berg. I sam¬
band med gjutningen av
husets grundmurar blev
i terrangen likadana ce-
mentmurar framdragna
till onskad liojd och „går-
darne" dårefter utfyllda
med jord från kallargråv-
ningar, som utstråcktes
under liela huset.

Sålunda uppstod norr
om huset en storre eko-
nomigård (C), till vilken
Utsikten (iver trådgården
niot dalen.
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Hornet vaster om entrén. Till hoger betongmuren kliidd inecl murgrona.

vi senate Iyckats skaffa inkorsvag och en stone gruslagd plan (D), Inula planterade
med lindar, flåder ocli schersmin. Detta område skårmas i nordliga hornet av en
mer an tneterhog terrass (E), bevuxen av appletråd och bårbuskar.

liigsta marknivå, betingad av kållarlonstren, har den inre gården (F), som år sten-
lagd ocli liar en halvcirkelrund vattenspegel. Från denna gård stiger marken ett par
steg till rosengården (G), som har en loggia (O) utefter hela norra grånsen. Rosorna
utgora rabatter runt 0111 gården och klåda dessutom dess våggar. Påronkordonger
bilda pergola over den stenlagda gangen, som ligger i en tåt, fin gråsmatta. Rosen¬
gården sinter upp mot en gavel av luiset ocli mot dess. huvudingång.

Ingångens plan, „kvisten" (H), år belagd med hårdbrånt tegel, och av samme mate¬
rial år trappan, som for ned till trådgårdens sodra sida. Denna trappa har Q steg,
den mest betydande hojdskillnaden i marken, som har niojliggjort ett våxtlms (J) ut¬
efter husets sydsida. Trådgården har ånnu en trappa (K). Den måste vi stiga uppfor,.
innan vi nå vår grind, utifrån.

Cementmurar ge ingen vacker vision i de fiestas niedvetande. Av mina murar finns
intet cement synligt, de åro helt overvuxna av murgrona. Min erfarenhet hår av denna
våxt år rått motstridig den allmånna. Ilos mig trivas murgrona nåmligcn biist på sol-
sidan, dår den nojer sig med helt enkel jord. I rent grus våxer den utmårkt inne
på gården. Av blommor finnes det i trådgården utoni rosor en bred stenrabatt (L)
med olika stenvåxter. Denna „blomster-ås" foljer grånsmuren från rosengården till
grinden. Tilisamman med blomkvarteret (M) på andra sidan åppelallén om si titer sten¬
rabatten den stora, jåmna gråsplanen (N).

Platsen i tidskriften tillåter mig nu inte omtala fler detaljer. Jag skal endast tala
om att oiiinåmnda blomkvarter brukar kallas min „åker".
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Har vaxer namligen sådan mångfald av samma sort hlommor att de stå dar huvud
vid huvud. liland andra: Crocus och Chionodoxa, Pårlhyacinter, Tulpaner, Heuchera
och Vallmo, Pioner ocli Liljor.

FREDENS KIRKEGAARD I ODENSE
Havearkitekt P. Wad, Odense.

For l iden anlægges anden og sidste Sektion al denne Kirkegaard, hvis første Del
blev udfert i Vinteren 1920—21.

Dens Regulativ var enestaaende. Fredens Sogn var før en selvstændig Kommune
og lied St. Hans Landsogn. Det daværende Styre bestemte blandt andet, at der paa
Sognets Kirkegaard kun skulde være een Gravklasse og kun een Cravtakst — gratis!
Men nu er Landsognet indlemmet i Stor-Odense og nu kan ogsaa Beboerne i Fre¬
dens Sogn ved Døden blive sorterede i Lag og faa groft Sand og fint Sand ligesom
i salig Per Degns Tid.

Planen influeredes naturligvis af dette — i mine Øjne ideelle Regulativ. Den er

meget enkel: To Poppelalléer gennemskærer Arealet i Korsform, det er Hovedvejene
og mellem dem ligger der Gravgaarde adskilt med Plantninger af Blomsterbuske og
vilde Boser. Gravgaardene forbindes med smallere Veje, der giver Adgang til de smalle
Gange mellem de dobbelte Gravlinier, der alle løber i S—N og er adskilt ved Hække
der plantes og vedligeholdes af Kirkegaarden og danner Baggrund for Mindestene.
Princippet i denne Anlægsform er jo velkendt nu; men det var ikke Tilfældet dengang.

Flere Steder hvor Gravgaarde støder sammen, ligger der smaa Hækkerum (B) op¬
rindelig bestemt til at rumme Vandkummer. Disse er ikke kommet endnu; men der



Midt i den vestlige Del ligger et stort, af Lindehække og klippede Stammelind
hegnet Rum, i hvis Midte det var paatænkt at opstille en stor, dekorativ Brønd. Den
er heller ikke kommet endnu; men Hummet virker smukt endda.

Om Sommeren blomstrer en Mængde Buske af alle Slags mellem Gravgaardene.
Om Vinteren er det navnlig de mange, ofte høje Hække, der præger Kirkegaarden
og giver den Karakter. Til Hækkemateriale er anvendt Bøg, Avnbøg og Ligustrum
ovalifolium. Den sidste fryser tilbage en Gang imellem, men retter sig forbavsende

Haven ved Fredens Kirke, Ba;nke tegnet af 1'. V. Jensen Klint.
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Flyverbillede af Fredens Kirkegaard. Cliché fra „Parkpolitik".Flyvertropperne Eneret.

S

Den gamle Mergelgrav, hvor Urnehaven skal ligge.

IQ



Fredens Kirkegaard,
Gravgaard med ældre

Belægning.

hurtigt. Om nogle af „Brøndgaardene" er tier plantet Thuya fastigiata. I en af Grav-
gaardene — ved A — ligger en gammel Mergelgrav, tier naturligvis løb tør ved Dræ¬
ningen. Den fik Lov at ligge, blev reguleret lidt, fik Græs i Bunden og Graner og
Slyngroser paa Skrænterne. Det blev en hyggelig Krog og nu tænkes den ahvendt
til Urnegaard. Som Tegningen viser, tænkes Skrænterne terrasseret og forsynet med
Støttemure af Beton, der paa de frie Flader afdækkes med Sandstensplader, som skal
optage Navnene. Urnerne ta^nkes hensatte i Jord bag Murene og over dem plantes
Blomsterstriber og over den øvefste Mur stedsegrønne Berberis og lignende I ing med
den forhaandenværende Bøgehæk til Baggrund.

Graver Petersen forestod paa udmærket Vis Anlægsarbejdet og har siden med
eminent Dygtighed passet kirkegaarden. Det gode Eksempel smitter Gravstedejerne,
der næsten alle passer deres Kæres Hvilesteder med megen Omhu.
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NÅGRA ORD OM STOCKHOLMS STADS
TRADGÅRDSSTADER I BRO MM A

Triidgårdsarkitekt Gusta Schuwert, Stockholm.

Den från England håmtade forstadstanken har, nar den omplanterades i svensk
jord, siirskilt i den vaster om sjålva Stockholm, vid den norra underbart vackra Må-
larstranden beliigna forsamlingen Bromma, fått en siirskilt egenartad och for svenskt
kynne betecknande utveckling. Med utomordentlig entusiasm och naturkånsla har

Typisk gatubild från Bromma. ' I'oto : S. A. Sundberg.

stadsplaneraren gått till verket och lyckats skapa en serie „små stader", i vilka man
ofta kan kånna igen småstaden och „dess ånde".

I varje sådant litet samhalle har man sokt koncentrera affarsverksamhet och tra¬
fik till om mojligt en plats, en rumsbetonad sådan, ett torg, som ordnats med spar¬
sam plantering. Handelsbodar, telegraf och post finnas har, och dessutom iir vid dcssa
torg hållplats for spårvagnen till Stocklu>lm. — Inom sjålva byggnadsområdena, dar
platsen på grund av exempelvis svårare grundforhållanden, befunnits samre for bygg-
nadsandamål, ha lekplatser for barnen eller trivsamma blomsteranordningar fårdig-
stiillts. I Appelviken, den forst fårdiga tradgårdsstaden, uppvisa dessa en mera formal
karaktar, och forekomma mera sparsamt. Catorna har ha en mindre bredd, och husen
ha oftast efter engelskt monster placerats några meter från gatulinjen. Men vagarna
ansluta sig till terningen på mycket naturligt sått.

1 senare exploaterade områden linna vi husen i gatulinjen, i\iot gatan befriade från

21



Från strandpromenad i Brotnma. I'oto: c. G. Rosenberg.

verandor och antlra utbyggnader. Samtidigt ha gatornas bredd* okats, och på båda
sidor 0111 den till trafik avsedda gatudelen ha kommunalt ordnats planterade gras-
remsor. Storsta mojliga hansyn har vid utformningen av dessa gatuplanteringar tagits
till det befintliga beståndet, och blott dår så behovts, har nyplantering foretagits. Man
har harigenom vunnit en storre enhetlighet och enkelhet och på ett diskret sått fram-
havt den fortjusande Brommanaturen. Det svenska kynnet och nedårvda sattet alt
bo i de svenska småstaderna ha har koinmit fram. Gatuperspektivet ar hamtat från
en sådan gata.

Var och en av dessa tradgårdsstader har om mojligt från „grannstaden" avgrån-
sats genom et parkbalte eller åtminstone genom en parkremsa. Våra båda skogsmotiv
ha hiimtats från dessa park- eller kanske biitlre skogsbalten. Man har i dessa an-
liiggningar också med storsta mojliga pietet sokt bibehålla och forstarka lokalens egen¬
art och skonhet. Skogsstigarna, viigarna, som tyvarr inåste finnas for at skydda dessa
utomordenlligt vackra skogsområden från stympning och nedtrampning iiro i harmoni
med omgivande naturen. Nerbarrade, med naturliga kanter slingra de mellan sten-
blocken, liings strandernas bergknallar, genom tåta, mcirka grandungar, fram mot nor-
diska himmelstravande tallar, vilkas arkitektoniska stammar bilda en miiktig naturlig
ram for underbara vyer over Målarvatten med uddar, klippor och skiir, med oar be-
kliidda med vaxlande vegetation, tin mprk, an sprittande glad, luftig och ljus. Men
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i dessa skogsområden forekomma också plaskstrander, bad- och idrottsplatser av alia
slag, som inoin snar (ramtid kanske komma att utvidgas. — Stadstradgårdsmastaren
M. Hammarberg har har forstått att på ett utomordentligt satt taga vara på de na¬
turliga forutsattningarna. Initiativtagare till Stockholms tradgårdsstader var f. d. borg-
måstare Lindhagen, och stadsplanen till de tidigaste delarn utarbetades av Stadsplane-
ingenjoren Herman Ygberg. Den som emellertid gjort mest for dessa „stader" och bragt
deni till fullandning och nuvaranda lioga standard ar fastighetsdirektdren Axel Dahlberg.

Foto: Carl Johan Hansen.

FEBRUAR I DET KGL DANSKE HAVESEESKAB
En lille Plet „Skovbund", i hvilken vor første Foraarsbebuder, Vaarblommen eller

Vinterblommen, Eranthis hiemalis straaler os imøde og faar os til at glemme al Vinterens
triste Mørke, — kalder Forventningerne frem om en ny sol- og humørfyldt Sommer.

Kan man nogensinde faa (or mange Eranthis? De generer jo ikke, selvom de breder
sig over hele Haven, idet de forsvinder, naar andre Ting skal til, og er Bestanden i
Orden, kan man saamænd godt grave Busketterne, — Eranthis'ene klarer sig alligevel.

Den simpleste Maade at faa en god Era'nthisbestand paa er at skaffe sig Blokke
fra en gammel Eranthisbund; naar de flyttes lige før Blomstringen, faar man Glæde
af dem straks, og de vil snart vokse sammen, især hvis man hjælper med lidt Frø.

M. Gram.
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DANSK TRÅDGÅRDSKONST OCH SVENSK
Några intryck frdn Foreningens svenska tradgdrdsarkitekter exkursion till Danmark IQ33.

Tradgårdsarkitekt Sven A. Hermelin, Stockholm.

Under några (lagars oavbrutna studier av nyare tradgårdsanlåggningar i och i
narheten av Kopenhamn under ålskvårt och insiktsfullt ciceronskap av danska trad¬
gårdsarkitekter, fingo vi svenska yrkesutovare ett fortåtat intryck av modernare dansk
tradgårdskonst. Det år emellertid icke så lått att avgora, vad som ar typiskt danskt
och vilka karaktårsskillnader, som forefinnas mellan danska och svenska trådgårds-

Svensken har ofta mojlighet att placera sin bostad, så att den
famnas av redan befintliga triidkronor.

Båstad, Hakonhus. Agare: Ingeniflr Hakon Pettersson. Foto: fiirf. 1932.

anlåggningar. Detta så mycket tnera, som danska och sydsvenska (speciellt skånska)
trådgårdsanlaggningar såkerligen hava mera gemensamt med varandra ån danska och
uppsvenska. Dårfor må det forlåtas mig, om jag hår nedan i huvudsak gor jåmforel-
ser mellan dessa senare kategorier.

En av de mera påfallande skillnaderna mellan villatpidgårdarna i utkanten av Ko¬
penhamn och i Stockholms omgivningar år den, att de forstnåmnda som regel sakna
de stora tråd, som åro typiska for de senare. I uppsvenska trådgårdar utgora de grova
trådstammarna och de måktiga kronvalven, som o(ta vålva sig over byggnadernas tak,
ett typiskt motiv. Fråden famna linsen, så att de srnålta samman med trådgården. I
melian-Sverige våljer naturålskaren vanligen en byggnadstomt med gammal trådve-
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HI ■ II

I den allra modernaste dan-
ska triidgården låninas mera
plats for mtinniskan och min¬
dre fiir blonimor och dekora-
tiva detaljer. Agare: Ingenior
Jens Jarl. Triidgårdsarki-
tekt: C. Th. Sørensen. Foto:

fcirf. 1933.

getation. Oftn ar den åven
kuperad eller t. o. m. ber-

tm"!' 4" mjftåt gig-Huset placeras sedan
■ ** i*.r. ■ iiiWlB MCT . - med hånsyn till lutnings-

forhållandena och trå¬

den. I Kopenhamns om-

givningar åro byggnads-
tomterna som regel plana
och utan aldre vegeta¬
tion.

I våra mellansvenska
tradgårdar få vi ofta så
mycket „på kopet". Runt
omkring oss ha vi en le¬
ende lovångsnatur med

måktiga ekar, hasselsnår och blåsippsbackar eller en storslagen bergig skårgårdsnatur
med vindrivna tallkronor, morka granar och krypande enbuskar. Ofta nå vi det basta
resultatet genom att noga tillvarataga allt det vackra naturen skanker oss. Vi behova
bara komponera in byggnaden och formedla den med naturen genom att med ftir-
synt men saker hand omdana den narmaste onigivningen. Kring mera monuinentala
byggnader anlågga vi vanligen storre, rent arkitektoniska anlaggningar, dår trad- och
stamarkitektur, forhållandet melian de stora plana ytornas langd och bredd och de
omgivande våggarnas hojd åro huvudmotiv, och blomsteranordningar och dekorativa
fargbårder åro av mer underordnad karaktår.

I sin artikel i forrå håftet såger fru Emma Lundberg med råtta, att Stockholms-
traktens villatrådgårdar åro utåtvånda. De åro ofta anlagda mera med tanke på'att
ses utifrån ån att vistas i. De åro mera en vacker ram kring hemmet ån en del av det.

På den danska slåttbygden (och åven på den skånska) år problemet ett annat.
Hår måste trådgårdsarkitekten soka giva trådgårdens ågare en kompensation for den
natur han saknar. I lår arbetas så att såga inifrån och utåt. ^ tterst kommer vanligen
ett skyddande bålte av hogre buskar, lågre tråd ellen murar med uppgilt att utestånga
vind och ovidkominande blickar. Inom dessa intiina oinråden presteras ofta ett raffi-
nerat detaljarbete, som saknar motsvarighet i den uppsvenska genomsnittstrådgården.
Hår gåller det att skapa idyll, och idyllen vårderas ofta hogre ån arkitektonisk kom¬
position. Åtminstone for mig var rikedomen av våxter och kårleken till allt som blom-
inar påfallande i de kopenhamnska privattrådgårdarna. I ypisk for dessa fann jag t. ex.
blomstergården med den nedsånkta lilla dammen i mitten, omgiven av ett myller av
rosor och perenna våxter. Ofta var dammens vattenvegetation av nåckrosor, iris, typha
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I den danska privattradgården
iir idyllen, den rika planterin¬
gen och det minutiftsa detaIj-
arbetet ett framtriidande ka-

raktarsdrag. Kopenhanin. In-
geniiir Nobels villatrådgård.

Arkitekt: Arne Jacobsen.
Foto: forf. 1933-

m. m. så yppig, att ver-
kan av vattnet fortogs.
Det var som om man

inte hade hjårta att taga
bort något av det som
våxer. Dammens fornam-
sta uppgift var vanligen
att lamna plats for den
efterstråvade vattern ege-
tationen, icke som van¬

ligen hos oss, att med sin
stora, lugna spegel tjana
ett mera arkitektoniskt
syfte.

I danska trådgårdar
(orekommo exempel på huru man i fogarna melian stenarna på plattbelagda terras-
sar och gårdar inplanterat en sådan mångd hogre och lågre perenna våxter, att man
i vissa fall endast med svårighet kunde trafikera områdena utan att trampa ned ve¬
getationen.

Aven om således den långt drivna kårleken till hlommorna i vissa fall tog sig for
oss svenskar en smula fråinmande uttryck, måste man samtidigt erkanna, att våra dan¬
ska kolleger tycktes vara stiirre våxtkånnare och arbeta med ett rikare blomsterma-
terial, an vi vanligen gora. Icke minst påfallande var detta i de kommunala anlågg-
ningarna. Diir hade man genomgående overgått från de stereotypa. och fantasilosa
overvintrade och ettåriga utplanteringsvåxterna, (vilka tyvarr annu ofta forekomma i
våra allmånna anlåggningar) och ersatt dem med rosornas och de perenna våxternas
långt rikare fargprakt. Genom att gora de perenna blomsterbårderna tre, ja ånda till
fem meter breda, kunde man hålla dem i ståndigt flor hela sommaren. Det var an-

mårkningsvårt med vilken kannedom om våxtmaterialet och med vilken ingående er-'
farenhet man komponerade de perenna blomsteranordningarna. På så sått blevo också
de offentliga parkerna vad de åtminstone till en viss grad bora vara — en forebild
for amatorerna, dår dessa kunna få idéer for den egna trådgården, vare sig den år
stor eller liten. Parken blir icke blott til lyst — den lår också besokarna något om
blommor. Den stimulerar deras intresse for trådgården.,

Ur rent dendrologisk synpunkt gjorde V. Kirkegaard ett mycket starkt intryck
på oss. Det var sårskilt barrtrådsplanteringarna dår, som imponerade. En sådan sam¬
ling utomordentligt vålutvecklade och vackert placerade stådsegrona våxter torde
man ha svårt att finna på någon annan plats i Skandinavien. Det var intressant att
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Icke endast det milda klima-
tet ocli dc gynnsanima natur¬
liga fOrutsiittningarna utan
iiven forståelsen lor och" kiir-
leken till stiidsegrOna vaxter
skapar vackra partier i de
danska trtldgårdarna. KOpen-
hanin. V. Kirkegaard. Foto:

fOrf. 1933-

se, vilken omvåxlande bild och vilka vackra motiv, soin kunna åstadkonimas med
barrtråd. Sådana forekommo icke endast på kyrkogården utan åven i de privata an-
låggningarna. I Sverige har man i allmånhet en viss aversion mot stådsegrona vaxter
overhuvudtaget. Man stiger alitid: Det ser ju ut som en kyrkogård. Med våra korta
somrar borde vi sarskilt lågga oss vinn om att åven under vintern få någon gliidje
av våra tradgårdar, och darvid ha vi inycket att lara just av danskarnas satt att an-
vånda vintergrona vaxter. Beklagligtvis måste vi dock i mellan-Sverige arbeta med
ett mera begrånsat våxtmaterial, varfor så rik omvåxling icke kan åstadkommas.

Det må forlåtas mig, om jag fann en del av de privattrådgårdar, som vi besokte,
val detaljrika, och om jag langtode efter litet storre linjer och enklare uttrycksmedel.
Det var darfor med en viss kiinsla av befrielse jag lat ogonen glida hån over de stora
gråsmattorna i vissa av de allra modernaste tradgårdarna — de inera funktiorialistiskt
betonade. Jag måste dock erkånna, att jag forst kande mig en smula chockerad och
frågade mig: „Ar det mot detta mål vi stråva — eller ar detta blott ett utslag av en
stråvan elter originalitet eller $tt lorsiik att bryta mot gammel tradition?" Utan tve-
kan åro de exempel på funktionalistisk trådgårdskonst, som vi sågo i Kopenhamns
omgivningar, en naturlig reaktion mot den .traditionella detaljrika, ofta rått svårskotta
trådgårdstypen, dår våxterna ofta visa stor benågenhet att trånga ut månniskorna.
Aven om de kanske icke till alia delar kunna betraktas som forebildliga, åro de så-
kerligen ett steg i rått riktning. Aven hår hemma stålla vi numera mindre krav på
arkitektonisk monumentalverkan ån på åndamålsenlighet och fyllandet av ett prak-
tiskt syfte.
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Lægeboligen, Landet,
Taasinge.
Lange Skygger, Aftensol.

i

EN HAVE PAA TAASINGE
Læge Ivar Knudsen, Landet.

Ved Ombygningen af Landet Lægebolig lor 4 Aar siden gjaldt det om samtidigt
at faa det bedst mulige ud af en ældre Have, i hvilken Husets Beliggenhed var givet
og Terrainets Form opstaaet ved tidligere Ejeres gentagne Grundtilkøb.

Omgivelserne er andre Haver, bag disse mod Nord en Løvskov. Arealet godt
k Hektar. Indhegningen Busket og — for største Delen mandshøje — klippede Hække
af Avnbøg og Tjørn, mod Nordvest Gran.

Træbestanden, Birk, Blodbøg, Bøg, Hestekastanie, Lærk og Ædelgran, maatte del¬
vis bevares, samtidig med
at der — for Eftertidens
Skyld—paa passende Ste¬
der piantedesGleditschia,
Tulipantræ og Sumpcy¬
pres.

Den gamle Have var

frodig, men urolig, med
snoede Gange, Blomster¬
bede og Frugttræer i Plæ¬
nerne. For at skaffe Sam¬
ling og Ro blev Gangene
sløjfede, det brugelige
Plantemateriale flyttet, og

Græsplænen ubrudt ført
helt op til Huset, hvis

Staudegang et Aar efter
Tilplantningen.
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Plænen Aaret efter
Omlægningen.

Havestuedør nu anbragtes i Havens Længdeakse. Den Del af Plænen, over hvilken
der ses mod de blomsterfyldte Partier af Haven, holdes luget og rent gron. Under
Træer og henimod grønne Hække faar Bellis, Ranunkel o. a. Lov at lyse op i Græsset.

Ved Gennemhugning af en gammel Læplantning kunde der føres en lang Staude¬
gang omgivet af Avnbøghække ned mod en høj Granhæk, bag hvilken en Tennis¬
bane kunde skjules. Nord for den store Græsplæne anlagdes en lille Rosenhave om
en Vase samt et Parti med Iris, Smaabuske, enkelte Stenblokke, Bregner og Liljer. Her
lagdes ogsaa de fleste af Havens Foraarsløgvækster. Krokus staar dog ogsaa ude i
selve Plænen. Stenbedsplanterne vokser paa et Stykke gammelt Stengærde, indkøbt paa
Taasinge og genopstillet om Passagen til Staudegangen. I 1934 er planlagt en lille
Dam i den forreste Del af Liljeafsnittet. Urte- og Frugthave bag Tennisbanen.

Staudegang tre Aar efter
Tilplantningen.
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ASSESSOR WIDDINGS T R A D G Å R D
I H A L S I N G B O R G

Triidgårdsarkitekt Victor Anjou.

Ovannåmnda trådgård ligger alideles intill sodra grånsen av Pålsjd skog och har
således i skogen ett utmårkt skydd for de svåra nordvåstliga vindarna, vilka annars
bruka fara tåmligen omilt fram ined trådgårdarna i Hålsingborgstrakten.

Trådgården anlades 1Q30 efter hår<-avbildat forslag. Undertecknad fick fnllt fria
hånder vid uppgorandet av detta, men var dock i viss mån bunden till en redan
tidigare utford planering av tomten. Villans placering och den redan utforda plane¬
ringen gav uppslag till foreliggande losning.

I rådgårdens huvudsakligaste uppgift skulle vara att tjånstgora som prydnad, men
samtidigt skulle sorjas for tillråcklig plats till lekar och spel for barnen.

Platsen nårmast framfor huvudingången år bekigd med oregelmåssiga kalkstens-
hållar och ligger cirka 15 cm hogre ån angrånsande trottoir. Tor att platsen inte
skulle verka alltfor kal, planterades 2 stamformade gullregnstråd och fogarna mellan
stenhållarna utfylldes med diverse storre och mindre fleråriga våxter.
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Bilden ar tagen i syd-
vastra hornet av tråd-
gården, vid pilen, och
visar bland annat de
olika avdelningarnas
indbordes httjdforhål-
lande till varandra.

Huvudingången från
gatan sådan som den
ter sig, når man kom¬
mer från l'ålsjo skog.

På båda siclor 0111 inkorseln till garaget planterades ståndigt grona våxter.
Från vilians sodra långsida kommer man direkt ut på en terrass, tillråckligt stor

att åven anvandas till uppehållsplats for familjen. Darifrån leder en bred trappa ned
till den mindre grasplanen, dår en hangpil skall kunna ge efterlångtad skugga under
soliga dagar.

Terrassen ligger endast ett trappsteg lågre ån villans golvhcijd ot li hojdskillnaden
melian terrassen och den mindre gråsplanen år 45 cm samt mellan terrassen och den
storre gråsplanen 15 cm = ett trappsteg.
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liegelmiissiga kalkstenshiiilar vid villans
sydflstra horn. Vaxterna i fogarna iiro:
Cotula squalida, Hclianthemuin, Arine-
ria, Festuca m. in.-Vov'en har lagt sig

tillrStta och vill också vara med.

Stodjemurarna iiro uppbyggda av kalksten. Såval i som ovanpå murarna liar plan¬
terats stenpartivaxter med ett par inslag av Juniperus Sabina tamariscifolia och låga
Cotoneaster.

En del hogre perennavaxter ha fått sin plats i rabatterna långs vastra grånsen och
rosorna ha planterats i rabatter i stora gråsplanen.

Nar triidgården var så gott som fårdig, tyckte iigaren, att det borde ha varit plats
till några Hera frukttrad. Av den anledningen planterades I rad lodriita kordongiriid
på vardera sidan av den grusade gången, som skiljer prydnadsanlaggningen och den
lilla ekonomitradgården åt. De aro planterade så tiitt, att de bilda håckar.

Trådgården inramas i sodra och en del av vastra gransen av en bokhack; i ostra
grånsen av en rad vanlig hagtorn, hår och dår uppblandad med några exemplar rod-
blommande hagtornsplantor. Bokhåcken skal behandlas på vanligt sått med klippning.
Dåremot har avsikten varit att låta hagtornsplantorna få utveckla sig någorlunda fritt
for alt man åven skall kunna få glådje av deras blommor.

B L O MSTE R P L ANTEH F O R S K Y G G t:
Planteskoleejer Aksel Olsen, Kolding.

Europa og de nærmeste Dele af Asien har givet os mange smukke, skyggeelskende
eller skyggetaalende Blomsterplanter, navnlig i Slægterne Anemone, Aquilegia, Aspe-
rula, Buphtalmum, Campanula, Colchicum, Corydalis, Cypripedium, Digitalis, Doro-
nicum, Epimedium, Geranium, Geum, Helleborus, Hesperis, Hypericum, Lamium, Ly-
simachia, Malva, Meconopsis, Omphalodes, Polemonium, Primula, Pulmonaria, Ra¬
nunculus, Saxifraga, Sedum, Spiræa, Thalicthrum, Vinca, Viola samt mange Løgvækster
og nogle Buske.

Fra Nordamerika har vi navnlig faaet Actæa, Corydalis, Cypripedium, Dicentra,
Dodecatheon, Gillenia, Heuchera, Mertensia, Synthiris, Sanguinaria, Trillium, adskil¬
lige meget fine Løgvækster og nogle laa Buske.

Østasien har foreløbigt især givet os Arisæma, Astilbe, Bergenia, Cimicifuga, Di¬
centra, Funkia, Hemerocallis, Hylomecon, Podophyllum, Primula, Kodgersia, Sangui-
sorba, Senecio, meget faa Løgvækster, men overmaade mange gode, lave Buske, navnlig
stedsegrønne til at dække Bunden under Træer.
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Hylomecon japonica.

Af ikke blom¬
strende Skygge¬
planter er Bregner
naturligvis de vig¬
tigste i alle3 nævnte
Flora-Omraader.

De fleste af de
nævnte Blomster¬
planter er jo vel¬
kendte, selv om de¬
res-Egenskaber ikke
altid paaskønnes ef¬
ter Kortjeneste. Her
skal omtales nogle
faa af de undervur¬
derede eller kun lidt
kendte Arter, som

udmærker sig ved overordentlig Skønhed, og som ikke er synderligt vanskelige at
dyrke, bare Blæsten ikke er for haard, Solen ikke bager hele Dagen til Ende, og
Jorden ikke er alt for mager eller tør, ikke heller sumpet, gerne næringsrig, sortmuldet
og blandet med rigelig Bladjord, hvis inan ønsker en frodig Udvikling.

* *

*

Hylomecon japonica af Valmuefamilien er først fundet i Japan, senere ogsaa i Mand-
schuriets Bjærge, i en afvigende Form med mere haarede Blade; det er den sidste,
her skal føres frem for Læsernes mere eller mindre kritiske Domme. Det har voldt
lidt Vanskelighed at vænne den til Danmarks Klima. 1 de første 2—3 Aar led den
øjensynligt af Hjemve, bestilte ikke noget rigtigt og hang med Hovedet. Men omkring
1929—3° tog den sig vældigt sammen. Siden har den hvert Aar groet saa frodigt og
blomstret saa pragtfuldt, at fremmede altid fængsles af dens Skønhed. Den sover
længe om Foraaret. Ikke før sidst i April mærker man Livstegn. Saa ser inan en Dag
Jorden brydes i Revner og løftes i Flager. Næste Dag har Hylomecon skubbet Skor¬
perne til Side, og med Kraft og Fart skyder den sine saftige Spirer op. Et Par Dage
endnu, og Jorden er skjult under dens Masser af tre—fire—femkoblede Blade med en
fin, mat olivengrøn Farve, tæt rynkede og striglehaarede. Igen et Par Dage, og de
første runde Blomster straaler os i Møde som gyldne Sole med en gennemtrængende
Farve, lige saa stærkt gule som Smørblomster, men mere orange og af et ensartet,
mat, fløjlsagtigt eller alabastagtigt Stof, der paa en egen Maade sander Farven uden
at straale Lyset tilbage. Den enkelte Blomst varer ikke længe, næppe over en Dag
eller to; men ny Blomster kommer i uafbrudt Rækkefølge, vel omtrent et Par Uger,
og saadan lyser de op paa de mørke Steder, hvor Planten staar, at de drager Op¬
mærksomhed fra lange Afstande. Planten er vant til \ intertemperaturer helt ned til
-f- 35° Celsius, og de værste danske Vintre har naturligvis ikke gjort blot Antydning
af Indtryk paa den. Her har den taget til l akke med al Slags Jord, ogsaa almindelig
Markjord, blot den ikke er for tør og solbagt.
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Sanguinaria canadensis.

Eomecon chionantha er

en anden Urt af Valmue¬
familien, ogsaa fra Øst-
kina, men sydligere, hvor
Vintrene ikke er saa

strenge. Den minder no¬

get om Sanguinaria ca¬

nadensis, der omtales i
det følgende, ligesaa glat
og hviddugget i Blade og

Stængler, ligesaa fin mat¬
hvid i Blomsten; men Bla¬
dene er mere skjold (or¬
mede, og Blomsterne er

knapt saa store, mere
aabne og samlede i brede,
faablomstrede Toppe. —

Skønt Planten bærer tydeligt Præg af at høre hjemme i Skygge, trives den dog i vort
solfattige Klima bedre i (uld Sol. Synes at trives i al Jord.

Sanguinaria canadensis fra Nordamerika er en nær Slægtning af toregaaende, lavere,
kønnere og fuldt haardfør. Den plejer at tage villigt fat allevegne undtagen paa stiv
.lord, og den taaler baade Skygge og fuld Sol. Den ypperste Udvikling naar den i
næringsrig, sortmuldet Jord i Halvskygge, og da kan Bladene blive saa store som

en udbredt Haand, meget smukke og mærkelige i Form og Stof (se Billedet) samt i
Farve, blaaliggrønne, hvidnende a( et dugagtigt Voksovertræk. Da Blomsterne ikke
tiltager synderligt i Størrelse ved kraftig Kultur, i hvert Fald ikke i Forhold til Bla¬
dene, gør de sig bedst gældende paa mindre rig Jord, hvor de kan hæve sig over
Bladene. Blomsterne kommer i Maj og ligner store, hvide Anemoner med Blomster¬
blade at et henrivende mat Stof, maaske paa Grund af et lignende Voksovertræk som
Bladenes. De rødgule, duggede Stilke gør vel ogsaa sit til at fremhæve Blomsten. Over
hele Planten er der et ubeskriveligt ædelt og forfinet Præg. Bøden er en Knold med
rødgul Mælkesaft, som efter Sigende i sin Tid blev brugt af Indianerne til Krigsma¬
ling. Plantens amerikanske Navn er Bloodroot.

Mertensia virginica (M. pulmonarioides, Pulmonaria virginica, Polemonium virgi-
nicum) er Amerikanernes elskede Bluebell. Den trives under samme Forhold som San¬
guinaria, altsaa hellere let Jord end svær. Den har det samme ædle, fine Præg som
Sanguinaria, lignende glatte, nøgne Stængler og Blade, men med helt andre Farver.
I Foraaret tidligt bryder Skuddene frem af den vaade, mørkebrune Muld i en Sym¬
foni af Farver, navnlig kobberrødt, violet og blaat med en egen metalagtig Glans,
som om de var hamret af Kobber og „anløbet" ved passende Ophedning. Efterhaan-
den bliver de mere og mere grønne, tilsidst helt lysegrønne, glatte og matte. I Maj
er Stænglerne fodhøje, og de første Blomsterknopper viser sig, (ørsl rode, efterhaan-
den blegere og blegere røde, alt som de gror, hængende i en Bække paa den høj¬
ede Blomsterstand, derefter mere og mere lila, saa lavendelblaa og tilsidst rent hirn-
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melhlaa, idet tic aabner sig som store, langstrakte, helrandede Klokker af den fineste
Form og en Farve, hvis dejlige, blide, blaa Renhed ingen Blomsterven kan staa for,
og som kan faa selv den ligegyldige til at gøre store Øjne. Hen paa Sommeren gaar
Planten i Dvale, hvilket tyder paa, enten at Jorden i dens Hjemland ved den Tid
sædvanligt er stærkt udtørret, eller ogsaa at Skovens Træer skygger tæt.

. Blandt alle de smukke, blomstrende Urter, man finder i Nordamerikas Skove, er
vist næppe nogen kønnere end Bloodroot og Bluebells. Men vi kunde nok finde en
Del, som er lige saa kønne, f. Eks. „The shooting star" eller „Tolvgudeblomsten",
Dodecatheon, med lyserøde, cyclamenlignende, langnæbede Blomster; og Skovliljen
Trillium med store, snehvide, tretallige Blomster i tretalligt Bladsvøb; begge disse
foretrækker fugtig Skovjord og Halvskygge; nogle vil mene, „The moccasin flowers"
er endnu flottere, saaledes den gule Cypripedium pubescens og den hvid-rosa Cypri-
pedium spectabile, selv om andre mener, disse store, pøsede Orchide-Blomster er alt
tor mærkværdige til at være kønne; men selv om vi lægger sammen og dividerer med 2,
vil de to Orchideer alligevel faa saa boj en Præmie, at de kommer blandt de ypper¬
ste; de er langt større end vor hjemlige Fruesko; og de synes ikke at være nævne¬
værdigt vanskeligere, nogle Steder synes de endog at være villigere; de foretrækker
Bladjord blandet med lidt Havejord eller Markjord, som aldrig bliver helt knastør,
men heller aldrig sumpet, som hælder mod Nord, eller som skygges en Del af Da¬
gen; det siges, at de gerne vil have Kalk i Jorden; men saavidt jeg kan se, skader
Kalk oftere end den gavner, og let opløselig Kalk maa jeg i hvert Fald fraraade,
hvorimod haard Kalk, f. Eks. ubrændt Faksekalk, maaske kan være heldig. For Øje¬
blikket er disse Arter saa billige, paa Grund af store Indførsler, at de burde forsøges
vidt og bredt, hvor Forholdene skønnes egnede.

Alle de omtalte Planter er fuldstændigt haardføre i Danmark, maaske med Und¬
tagelse af Eomecon, som jeg endnu ikke helt tør svare for, selv 0111 den i min Have
har klaret sig fint i mange Aar, ganske vist paa et lunt Sted.

I DANSK SPARE- OG BYGGEFORENINGS KONKURRENCE
OM EGET HUS MED HAVE

har Dommerkomitéen sluttet sin Bedømmelse netop fer Havekunst gaar i Trykken, saa vi ser os
i Stand til at meddele Resultatet. i

1. Præmie, 300 Kr., tildeltes et Haveprojekt af Arkitekterne Arne Jantzen og Aksel Skov og Have¬
arkitekt Georg Boye, Aarhus.

2. Præmie, 200 Kr., tildeltes et Haveprojekt af Arkitekt Peder J. Vedel, Skaade ved Aarhus.
Desuden indkøbtes 3 Haveprojekter af Arkitekterne Flemming Larsen, Hellerup og Frans Jastrau,

Holte, og Kirkegaardsinspekter O. Raahauge-Askegaard, Odense. Der indkom lait 136 Projekter, na¬
turligvis flest til Huse. Den stærkest repræsenterede Type er „Bungalowtypen"; men saavel 1. som
2. Præmie tildeltes dog en nyere Type, som karakteriseres ved, ut Opholdsstuerne er lagt i Plan med
Haven, medens Soverummene er hævet en halv Etage i Forhold til de andre Rum, for derunder at
give Plads til en lysere og mindre dyb Kælder, end „Bungalow'en" tillader. 3- Præmie tildeltes en
„Bungalowtype" med Udhus i Stedet for Kælder.

Vi haaber senere at faa l ejlighed til at gengive Haveplanerne.



GÅR VORE HERREGÅRDSHAVER I FORFALD?
Radioforedrag af Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen.

Af alle skønne ting er der vel ingen, der i så høj grad vinder i værdi med al¬
deren som store parker. Arkitektur får en vis patina igennem årene, det samme gæl¬
der skulptur og til en vis grad også maleri, men det alt væsentlige er dog her til¬
stede, såsnart kunstværket er skabt. Helt anderledes med parken, der kun gennem
en lang årrække udvikler sig til det, den skal være. Man kan egentlig aldrig sige,
at en park er færdig udformet. Det går med den som med ædel vin, der må lagres
og plejes for at nå sin fineste buket. Og ligesom den lagrede vin i den første tid
forandrer sig mærkbart fra år til år, for, efterhånden som den nærmer sig det fuld¬
komne, kun langsomt at undergå forandring, sådan går det også med parken, der
i en forholdsvis kort årrække vokser op, men som dog også efter denne tid under¬
går en langsom forædling fra år til år, når den stadig plejes og værnes, som den
skal. Derfor repræsenterer et lands gamle parker en betydelig kulturværdi, uerstat¬
telige som de er, hvis de en gang går tabt. Danmark står i den henseende ikke til¬
bage for ret mange lande i Europa. Dets frodige og afvekslende Jordbund og det
milde ølandsklitna giver gode betingelser for en rig og mangeartet trævegetation, og
selvom der ingen steder herhjemme er anvendt så store summer på særlig pragtfulde
anlæg som hist og her i større lande, har de besiddende klasser dog altid haft lyst
og evne til at omgive deres boliger med haver og parker, som efterkommere senere
har værnet og videreudviklet gennem generationer.

Enkelte gamle slots- og herregårdsparker er efterhånden blevet omsluttet af den
nærliggende by, som Frederiksberghave med Søndermarken og Kongens Have i ho-
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vedstaden, Sorgenfri i Lyngby, Marienlyst i Helsingør, Akademihaven i Sorø, Bygholm
i Horsens, Marselisborg i Aarhus og Kongens Have i Odense. Det er efterhånden
blevet byparker, der nu mere end nogensinde er til glæde og gavn, hvorved deres
velfærd må siges at være i forholdsvis gode hænder. Men af alle gamle parker i vort
land ligger den langt overvejende part ude på godserne, og enhver, der har foreta¬
get en rejse gennem landet til fods, pr. cykle eller i bil, har stiftet bekendtskab med
en eller flere. Rejsen fører gennem købstæder og landsbyer, ud over åbne marker,
hvor gårde og huse ligger spredt hver i en lille koloni af træer, forbi et mejeri, forbi
en kro; og oppe paa de høje punkter i landskabet ligger de hvide kirker med det
rode tag, omsluttet af kirkegården og kirkegårdsdiget. Det er altsammen så jævnt og
hyggeligt, så dansk. Mange steder er der smukt og næsten overalt er der frodigt og
frugtbart. Men når man nærmer sig en herregård, er det ligesom alting bliver større,
niere helt, mere afklaret. Jorden er ikke saa inddelt, og køerne står i lange rækker.
Vejen bliver allé, man jager ikke længer forbi gårde, forbi huse og forbi kirker ude
på den alfare vej, men man får tværtimod en følelse af at køre ind til noget, ind på
herregården eller i alle tilfælde ind gennem herregårdens enemærker.

Der er en egen stemning over disse steder, noget af den samme værdighed som
over landsbykirken, der ligesom herregården har ligget på sin plads gennem århun¬
dreder, men samtidigt noget fribårent, noget festligt, rigt og lykkeligt. Det er altid en
oplevelse at køre ind på en herregård, og noget af det, der i højeste grad er med¬
virkende til at give den store gård det harmoniske præg der hviler næsten over dem
alle, er vel nok de parker og haver, der omslutter bygninger og grave, knytter dem
sammen, og knytter dem fast til landskabet.

Det er de gamle træer, der mere end noget andet giver stederne præg af alder
og værdighed, det er de store, grønne plæner og blomsterne, der kaster festlig glans
over det hele, og den drømmende fred der ligger inde under herregårdshavens træ¬
kroner, giver den rejsende et levende indtryk af lykke og harmoni.

Den, der kommer herregårdsfolk nærmere ind på livet, vil ikke desmindre snart
erfare, at lykke og harmoni næppe trives synderlig bedre på en herregård end alle
andre steder. Det afgørende er ihvert tilfælde ikke at eje alle disse herligheder, det
er tværtimod et spørgsmål, 0111 ikke den fremmede, der kommer ind i herregårdens
park, har større berigelse for sit sind end den, der ser det samme hver dag, og der¬
for tænker på andre ting eller blot går og ærgrer sig over et eller andet, der kunde
være anderledes.

Vist er det under alle omstændigheder, at mangen herregårdspark er det stå¬
ende valfartssted for hele omegnen, og at flere og flere bybeboere tager udflugter
gennem landet, hvor herregårdene med deres haver og parker er væsentlige punkter
på programmet.

Fra gammel tid har herregårdsparken stået åben for fremmedes besøg. Enkelte ste¬
der var et mindre stykke omkring slot eller hovedbygning spærret af, medens resten
var tilgængeligt til enhver tid, i alle tilfælde for den, der henvendte sig til havens
gartner om adgang, og de fleste steder gør den samme liberalitet sig endnu gældende
til trods for den store forandring, der er sket i forholdet mellem herregårdsfolkene
og egnens øvrige beboere. Det patriarkalske er helt ved at forsvinde. Greven og hans
familie er ikke længere hele egnens „herskab". Enhver løler sig som fri niand i et
frit land, ja i visse henseender betragter den mindre mand på landet sig sikkert som
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mere berettiget end den store godsejer, noget landets politiske udvikling for så vidt giver
ham ret i, eftersom lovgivningen i så høj grad begunstiger udstykningen at godserne
til husmandsbrug. Det er derfor så meget mere prisværdigt, at hovedparten af vore
godsejere trods alt bliver traditionen tro og lader enhver lærdes i de store parker.

Der er jo delte meninger om, hvorvidt den megen udparcellering er af det gode
eller ej. Det er både et politisk og et økonomisk spørgsmål, men sideordnet hermed
er det et kulturelt problem af stor betydning, og denne side al sagen er desværre
hidtil blevet overset i væsentlig grad.

Hvor fattigt vilde landet ikke blive, hvis herregårdene lorsvandt. Århundreders
kultur ligger nedfældet på vore herregårde, i slotte og huse, i indbo og kunstgen¬
stande, i haver og parker, og medens møbler, malerier og kunsthåndværk for så vidt
bevarer sin værdi under andre forhold, lader hverken huse eller haver sig flytte ind
på et museum. Begge dele er stedbundne, og i liere tilfalde er hus og have så nøje
knyttet til hinanden, at tie tilsammen danner en kunstnerisk helhed af ganske beta¬
gende virkning på sindet, hvad enten den besøgende er ung eller gammel, læg eller
lærd. Hvor levende erindrer ikke de gamle kandelaberlinde fra baroktidens haver 0111

enevældens tid, der gennemførte sine anlæg klart og magtfuldt! I Ivor stærkt et ind¬
tryk får man ikke af den tidlige renaissancetid. når man ser de gamle borgagtige
huse, der ligger omgivet af grav og ufremkommelig mose, tæt sammenbyggede på de¬
res holme med en lille kvadreret have ovre på den anden side vandet, og er det ikke,
som man kom tilbage til den romantiske tid for mere end hundrede år siden, når
man kommer ind i store landskabshaver med deres frie trægrupper, små templer og
grotter, med de snart affældige italienske popler, der den gang skulde erstatte sydens
cypresser, med damme og kanaler og hvide svaner på det spejlende vand!
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Andelsmejerier er godt. Det er rimeligt nok, at hundrede selvejende husmænd
under visse konjunkturer får mere ud af jorden end den enkelte godsejer. Dyrskuer
og hingstekåringer og stemplede æg er altsanimen udmærket, men mennesket lever
ikke af brød alene. Livet er ikke alene arbejdet for det daglige udkomme, men også
glæden over alt, hvad der er helt og smukt; og synlige minder om de slægter, der
har levet og virket for os, giver livet dybere perspektiv og arbejdet større glæde.

De gainle herregårdshaver er umistelige værdier for et land som Danmark, der
ejer så lidt oprindelig natur, og vore efterkommere vil skamme sig over den gene¬
ration, der uden tvingende nød lod dem gå i forfald. Derfor må vi ikke lukke øj¬
nene for den kendsgerning, at herregårdshaverne er ved at gå deres undergang
imøde, og at enden er nær, hvis der ikke gribes ind, før det er for silde.

Spørges der nu, hvad grunden er til dette sørgelige forhold, ja da er svaret ikke
så vanskeligt for den, der selv har faaet sin første uddannelse for omkring ved 40
år siden i en af landets smukkeste herregårdshaver. Vi var dengang 14—15 menne¬
sker i haven, 7-8 „husmænd", 3 havekoner og 2-3 gartnerelever foruden gartneren
selv. De første fik 120 øre om dagen, konerne 80 øre, gartnereleverne ingenting det
første år og %00 kr. det andet, og gartnerens løn var næppe heller imponerende.
Den egentlige arbejdskraft kostede med andre ord den gang omkring ved 10 øre i
timen eller 15-20% af den nugældende timeløn på landet. En antagelig stigning i
løbet af 40 år. Når dertil kommer stærkt forøgede udgifter til folkehold i de store,
efter nutidsforhold upraktiske hovedbygninger og væsentlig større skatter, er det let
at forstå, hvorfor det ikke er godsejerne muligt at vedligeholde udstrakte herregårds¬
haver på samme måde som tidligere. Det er derfor nødvendigt at skaffe forøgede
indtægter af haven eller at organisere vedligeholdelsesarbejderne på en måde, der
kræver betydelig mindre arbejdskraft, eller rettere sagt, begge dele er lige fornødne.

T de fleste tilfælde har godsejeren grebet til den udvej at bortforpagte køkken-
og frugthave med drivhuse og gødningsbænke til en gartner, der som hel eller del¬
vis forpagtningsafgift påtager sig at vedligeholde parken.

Det kan selvfølgelig gå godt, navnlig hvor det drejer sig 0111 stedets tidligere garf-
ner, men hvor haven overlades til en fremmed, der som oftest kommer til at sidde
hårdt i det og ikke véd, om den forretning, han har indladt sig på, vil kunne svare
sig, forstår man let, hvordan parkens vedligeholdelse bliver praktiseret. 1 Løbet af
få år går en sådan have i forfald. Kun de mest reelle jordstykker bliver dyrket, me¬
dens kvikgræs, skvalderkål og havepest straks kommer krybende frem fra hække og
frugtbuske, og hvor de ellers har haft deres gemmesteder, for i løbet af ganske få
sommere at få gennemvævet al den ledige Jord.

Enårig rapgræs, mælkebøtte og bellis og mange andre ukrudtsplanter, der-før
blev holdt nede, så man næppe vidste, at de fandtes, blomstrer ugenert frem og spre¬
der deres frø over gange, bede og rabatter. Træer og buske bliver ikke tyndet ud,
men tager lyset fra hverandre, og svampesporer fra de døde træer og trædele spre¬
der sygdom og elendighed til naboerne, alt ialt med det resultat, at der inden mange
år ikke er et ærligt træ tilbage i den gamle park, 'der tidligere var egnens stolthed
og pryd.

Sådan går det i værste fald, men selv den samvittighedsfulde gartner, der ikke vil
løbe fra sine forpligtelser, er som oftest tvunget af sine økonomiske forhold til at
slippe så let fra arbejdet som på nogen måde muligt. Han har fuldt op at gøre med
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sit handelsgartneri og mangler såvel interesse som også forudsætninger for den op¬
gave, han har påtaget sig som vogter af æstetiske og kulturelle værdier.

Den skildrede måde at klare de ændrede forhold på er desværre den alminde¬
lige ude på herregårdene. Det begyndende forlald piner godsejeren, det ærgrer ham
at skulle kævles med gartneren om, hvad denne er forpligtet til at foretage i parken,
og det varer ikke længe, før han går i en stor bue udenom, hvilket yderligere gi¬
ver anledning til forsømmelse og forfald.

Den art bortforpagtning er altid et skråplan så stejlt, at ingen burde betræde det.
Men hvor er da en farbar vej, vil man sige, og jeg skal forsøge at give svar derpå.
Man må gøre sig klart, hvad det er, der betinger herregårdsparkens værdi. Det

er ikke væksthuse og mistbænke, der koster ganske urimeligt at drive og holde ved¬
lige i forhold til det udbytte, de giver. Nu om stunder kan både blomster, frugt og
fremdrevne grøntsager købes billigere hos handelsgartneriernes specialister. Det er
heller ikke blomsterbede og vidtløftige rosenhaver, urimelig store staudeanlæg og den
slags, det findes i mindre stil i alle villahaver landet over, nej det er de gande træer
og træsamfund, det er hele parkens opbygning med lys- og skyggepartier, lukkede
plantninger omkring åbne sletter, og det er udsigterne til sø og skov. 1 de gamle ba¬
rokhaver er det lindealleerne, terrasserne, de klippede hække, kanaler og bassiner.

Det væsentligste arbejde, det der allernødigst må forsømmes, er udhugning, ret¬
tidig og med forståelse af arbejdets formål, der er at give de sundeste og smukkeste
træer, de der i sig selv har de bedste livsbetingelser og som særlig egner sig til at
udfylde en funktion i anlægét, give dem passende lys og plads og fjærne de nær¬
stående, der er til hinder herfor.

At „vise ud", som det hedder, er ganske vist en opgave, der kræver visse forud-

Rønningesøgaard. * Hærens Flyverkorps Eneret.

4i



sætninger hos den, der udfører det, men selve udhugningen er iøvrigt et arbejde,
der ikke medfører større bekostning, idet brændet ikke sjældent kan betale arbejds¬
lønnen. Når fritstående træer, alleer, ha^kke og plantninger på den måde holdes i
sund vækst og rigtig fordeling, står der egentlig kun tilhage at vedligeholde den grønne
bund, hvorpå det altsammen står, med andre ord græsset.

Her gælder det om at simplificere anlæget ved sløjlning af alle bede og rabatter,
der giver for meget arbejde at holde vedlige, og ligeledes ved nedlæggelse af et stort
antal gange og gruspladser. I3e allerfleste herregårdshaver vil kun vinde ved at blive
fri for den stærke inddeling gangene frembringer, de vil blive både større og helere
når grønsværet får lov til ubrudt at følge alle stigninger og fald; og arbejdet med
græsklipningen reduceres ganske betydeligt, hvor maskinen kan køre frem uden stands¬
ninger, ligesom der spares meget arbejde med renholdelse af gange og klipning eller
stikning af græskanter. Som oftest vil der også uden skade kunne fjernes adskillige
fritstående træer på plænen. Mangen brogetbladet ahorn, blodbøg, hængepil, fliget—
bladet avnbøg og andet lignende, der er plantet den gang, det var noget nyt og in¬
teressant, har allerede laMige kun stået i vejen og kun fået lov til at stå og fylde
op, fordi ingen har villet tage bestemmelsen 0111 at lade dem hugge.

Det kønneste vil under de fleste forhold være at grave eller pløje de gange, der
skal nedlægges, og tilså dem med græs, men undertiden kan det også lade sig gøre
at tilså dem, som de er, jævne kanterne ned og senere klippe gangene sammen med
det egentlige plæneareal, eller måske klippe de grønne gange noget hyppigere og for¬
trinsvis benytte dem til at færdes på. Det er tilsammen ikke uoverkommelige arbejder,
og de bør bekostes for derved at opnå den årlige besparelse på vedligeholdelseskon¬
toen. Græsklipning kan foretages med håndkraft, med en klippemaskine, der køres
af en lille islænder ført af en dreng, eller med en motorplæneklipper, der hurtigt be¬
taler anskaffelsen, hvor græsarealet er så stort, at maskinen kan være i brug hare
2—3 dage ugentlig i den tid, græsset gror stærkest. Hvor to eller tre mindre haver
ligger hinanden nogenlunde nær, kan en maskine i fællesskab gøre fyldest. Under
visse forhold, hvor der er store solåbne plæner uden for meget busket, vil det være
endnu billigere at holde græsset kort ved afgræsning af får.

Hvis drivhusene ikke er særlig gode, eller hvis forholdene af andre grunde ikke
er ualmindelig gunstige for drift af et handelsgartneri, lønner det sig som oftest at
nedrive drivhusene og indskrænke havebruget til friland. Men også- i køkkenhave og
frugthave gælder det om at forenkle driften, undgå alle kroge og overdrev, hvor
ukrudtet breder sig, rydde alle gamle frugtbuske og frugttræer, der ikke betaler plad¬
sen og arbejdet, og lægge sig efter kulturer, der ikke fordrer mere arbejdskraft, end
de kan bære.

Særlig store og stærkt opdelte blomsterhaver kræver et betydeligt årligt vedlige¬
holdelsesarbejde, men blomstrende krat af slåen, vilde roser, hyld, tjørn, caprifolier
og mange andre buske, der blomstrer og dufter og sætter frugt, der giver skjul og
redeplads for sangfugle og livsbetingelser for alskens småkryb, det kræver ikke me¬
gen pleje og er netop noget af det, der gør herregårdsparken så rig og mangfoldig.

I mange gamle haver er der lokaliteter, hvor en eller anden løgvækst eller fler¬
årig urt har mødt særlig egnede forhold, har bredt sig fra år til år og tilsidst sat sit
særlige præg på denne havedel.

Der er parker, som i de første forårsdage er eventyrlig skønne, når solstrejfet
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mellem træstammerne løber som en ild over plænen, gyldent af eranthis og crocus,
blåt af scilla og med bløde klynger af den hvide vintergæk og dorthealilie. Der er
andre haver, hvor bunden inde under træerne før løvspring er himmelblå af anemone
appennina, porcellænsblå af scilla campanulata eller gyldengul af påskeliljer i tusind¬
tal. I fugtige sænkninger ser man primulaarter, kabbeleje, forglemmigej og engblomme
brede sig i græsset. Inde i skyggen trives bregner og mosser, og andre steder mø¬
der man duften fra Iilliekonvallens småklokker eller den lune violduft fra en solvendt
brink. Under særlige forhold kan skovbunden være overløbet af den småbladede ved¬
bend eller af den anden stedsegrønne bundplante vinca minor med sine hjulformede
blomster. Al skønhed af denne art er herregårdenes privilegium, og tla disse planter
vokser „vildt", fordrer de altså hverken røgt eller pleje, kun at de lades i fred, og
at de forhold, under hvilke de har bredt sig, ikke forandres.

Det er netop denne inderlige forening af historie, kunst og natur, der er så be¬
dårende. Den gamle herremand med pudderparyk og kravestøvler lod lindealleen op
til slottet plante, men det er vejr og vind, jordbunden og solen og vinterkulden, der
har gjort den til det, den er. Uglefamilien bor i den hule stamme, hvor julestormen
forgangen år brød en hovedgren ned, skovmusen pusler i det visne løv ved stam¬
mernes fod, og anemonerne breder deres stjernedug over bunden hvert forår, når
safterne igen begynder at stige i de gamle træer, hundrede år, måske to hundrede
efter at den gamle herremand er stedt til hvile i gravhøjen nede mellem granerne.
Alleen og den gamle park har overlevet mange generationer og står som et levende
monument over tiden, der svandt.

Andefamilien roer ud og ind mellem tagrør og gule iris i voldgraven, hvor endnu
efterkommere af de karper, baronens oldefader lod sætte ud, går og feder sig på de
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undersøiske græsgange mellem vandkalve og posthornsnegle, hesteigler, salamandrer
og vårfluelarver, og hvad det 1111 altsammen var for vidundere, vi lå og fiskede ef¬
ter, da vi var drenge. Man kan hlive helt trist til 1110de ved tanken om den nivel¬
lerede, veldrænede og i alle henseender regulerede verden, vore børnebørn må lade
sig nøje med, hvis herregårdshaverne med deres mangehånde herligheder virkelig
skulde forsvinde.

Overlader man en gammel have helt til sig selv, går den uvægerligt i forfald, og
hvis en gartner overalt er på færde med sin saks, sin kunstgødning, sin sprøjte og
sine andre remedier, bliver det hele så kunstigt, at fuglene holder sig borte, og der
knapt vil gro mos på en sten. Den megen gartnereren kan være godt nok inde i
byen, hvor den frie dyreverden er så temmelig begrænset til rotter og gråspurve, og
hvor stammer og grene er sorte af kulstøv, men ude på landet ved skov og sø, hvor
luften er ren, og hvor der er plads nok, der behøver man kun at regulere lidt hist
og her, så skaber naturen selv med sol og regn og de skiltende årstider en sådan
rigdom af liv og skønhed, at al kunstfærdighed blegner i sammenligning. Men det ta¬
ger tid, ja, så lang tid tager det, at ingen nu 0111 stunder har rigtig lyst til at påbe¬
gynde nye parkanlæg, for hverken vi eller vore børn får ret megen glæde deraf, men
netop derfor er det så meningsløst, at samfundet tror at have råd til at lade århundred¬
gamle herligheder af denne art gd i forfald, fordi Konjunkturerne en overgang går lidt imod.

Herregud! det meste arbejde i en gammel park besørger naturen jo selv, og dens
priskurant er da endnu ikke sagt op. Naturen arbejder endnu som før, 24 timer i
døgnet, og den arbejder gratis.

Hvor økonomihaven ikke er meget stor, behøver en herregård ikke nogen æstetisk
uddannet gartner (de gode gamle herregårdsgartnere er desværre slået ud al tiden
og udviklingen), men kun en mand, der har forstand på det daglige, og som selv kan
yde et dagværk; men til tilrettelæggelse af arbejdet og med års mellemrum til udvis¬
ning af træer o. a. 1. bør en specielt uddannet fagmand tilkaldes. En dertil egnet
yngre havearkitekt, der vil påtage sig opgaven som en art konsulent for herregårds¬
haver, vilde kunne overkomme at besøge og sætte skik på størstedelen af de nød¬
stedte herregårdshaver. Han vilde hurtigt få forståelse af, hvordan sagen skulde gri¬
bes an hvert enkelt sted, og han vilde, blot ved fornuftige råd og anvisninger, kunne
frelse et stort antal smukke gamle anlæg, der uvægerlig vil gå til grunde, 0111 der ikke
gribes ind i tide. Men det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt, at han sætter konsulent¬
navnet på sit visitkort, han maa udsendes af en kompetent institution, der kan give
ham fornøden autoritet, og som helst betaler så stor en del af hans løn, at honoraret
ikke kan virke afskrækkende selv på en temmelig reduceret godsejer/)

Hvis ikke Det kgl. danske Haveselskab netop nu havde fået sit statstilskud stærkt
beklippet, vilde det have været en opgave for dette selskab, der i forvejen har op¬
taget et arbejde for opmåling og fotografering af særlig værdifulde herregårdsanlæg.

Også indenfor Ny Carlsbergfondets interesseområde skulde denne vigtige sag sy¬
nes at ligge, men vil eller kan ingen anden, må statsmagten virkelig træde til med
de forholdsvis små pengemidler der her er tale om.»

Nogen indtægt vilde der adskillige steder kunne påregnes, ved at gartneren som
en del af sin løn havde ret til at sælge „vand på maskine" ligesom ved mange skov¬
løbersteder i byernes omegn, og et og andet sted kunde der vel ligefrem tages entré til
parken på sommersøndage, hvor tilstrømningen er særlig stor/*) Der er jo noget vist
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urimeligt i, at den, der generøst stiller sin park til rådighed for besøg, foruden at lian
selv mister en stor del af glæden over besiddelsen, tillige skal påtage sig betydelige
udgifter til rengøring efter de fremmede og til udbedring efter det slid, det store be¬
søg nødvendigvis medfører. Hvis ikke de besøgende paa en eller anden måde direkte
kan komme til at refundere disse udgifter, må der træffes en ordning, hvorved det
offentlige, staten eller de paagældende kommuner, affinder sig med de ejere, der stil¬
ler deres park til rådighed.

Der er som bekendt ved Naturfredningsforeningens mellemkomst allerede truffet en

ordning i den retning mellem staten og besidderen af landets største park Knuthen¬
borg på Lolland, men noget lignende er i høj grad påkrævet adskillige andre steder.

Det gælder om i enhver henseende at indrette sig på en sådan måde, at det væ¬

sentlige ikke går tabt, at det uerstattelige ikke går i forfald, og ingen ved, hvornår de
gamle herresæder igen vil få aktualitet som bolig for velhavere, selvom det til den
tid næppe vil blive lutter landmænd, men derimod byernes store forretningsfolk, der
tager slotte og parker i besiddelse.

Automobilerne har allerede i flere tilfælde gjort det muligt at bo på en herregård
og dog tilbringe arbejdsdagen i byen, men hvorlænge vil det vare, før lufttrafikken
forkorter afstandene i den grad, at hele landet bliver „omegn" for de store byer.

*) Det kgl. engelske Haveselskab har sådanne Konsulenter, som kan rekvireres af Medlemmerne
og afgiver skriftlige Responsa, - mod Betaling.

**) Flere svenske Herregårdsparker giver kun Adgang enkelte Ugedage og mod Entré, som vist¬
nok tilfalder et særligt Fond. Red.



EREMURUS - KLEOPATRAS N A A L
Overgartner Carl Joluut Hansen.

Hvad er (let clog for nogle gigantiske „Slikasparges", der allerede nu i Marts har
vovet at vise deres Hoveder over den frosne Jordskorpe derhenne paa Stenhøjen?
— de ser jo ud, som hørte de hjemme i Kæmpernes Eventyrland og ikke i Landet,
„hvor Bjærg kun er Bakke"; det gør de nu heller ikke, de kommer fra Himalaya-
Egnene, fra de asiatiske Højsletter.

Og Ligheden mellem Eremurus- og Asparges-Hoveder, der — bortset fra Størrel¬
sesforskellen — er slaaende, er vel ikke helt tilfældig; begge hører de til samme Fa¬
milie, til Liliefamilien; og dog — med dette allertidligste Stadium i Planternes Udvik¬
ling hører Ligheden iuldkommen op — tor den, der ikke er Botaniker.

„Kæmpe-Aspargesen" kommer ikke langt i sin Udvikling, lor Forskellen bliver
afsløret, snart hikker den sig op og danner en Roset af opstaaénde, hos de fleste For¬
mer lange, smalle Blade; — de har travlt, det skal gaa stærkt, det har de lært i deres
Hje inland, hvor Foraarsvæden maa udnyttes, inden Sommerens forke tvinger dem
til at friste Tilværelsen under Jordoverfladen, hvor de har samlet sig et Forraad af
Mad og Drikke i de tykke, kødfulde Rødder.

Midt i Bladrosetten — og mens denne endnu er i Udvikling — skyder Blomsterskaftet
op, hos de større Former 2—3 m. langt, hvoraf den øverste Meter eller mere danner
en herlig, tæt Blomsterklase, hvis enkelte Blomster, der først er klokkeformede, senere
stjerneformede, stadig udfolder sig mod Spidsen; ogsaa her viser Planten sin Evne til
at udnytte den kostbare Tid, idet de først udsprungne Blomster udvikler Frugt saa
hurtigt, at den nedre Del af Blomsterstanden staar besat med store, kuglerunde Frø-

Eremurus i Marts, Det kgl. Danske Haveselskabs Have. " Foto: Forf.
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kapsler, allerede inden de sidste Blomster er udfoldet i Klasens Top; — hvad der er
gjort, er gjort; —hvem ved, naar Tørken sætter sin Stopper for mere.

Der findes omkring en Snes Eremurus-Arter beskrevet; men kun nogle faa findes
i Kultur i vore Haver, og niaaske er det nu nok saa meget Mellemformer af disse,
der dyrkes; Ereinurus bastarderer nemlig let, saa der er hurtigt fremkommet en Del
nye Former, som i Helhedspræg staar deres Ophav nær. De bedst kendte, mest haard-
føre og dertil vel de stateligste er følgende:

E. robustus, der er fra Turkestan, kan blive 2—3 m. høj, den har smukke, rosafar-
vede Blomster, (der findes ogsaa en hvid Form, betegnet var. albus). Efter Afblom¬
stringen forsvinder Bladene ret hurtigt, disse er 60—70 cm lange, baandformede.

Hos E. Elwesii, der meget ligner foregaaende Art, begynder Bladene allerede at
forsvinde under Blomstringen, disse er kortere end hos E. robustus, og Bladrandene
er glatte — medens de hos sidstnævnte er tæt besat med ganske fine, tilbagerettede
Bladtorne, der gør Bladranden ru.

E. Himalaicus ligner de to foregaaendp, men har hvide Blomster, og dens Blade
holder betydeligt længere end hos de fornævnte.

Der findes flere gule Arter, en af de smukkeste af disse er E. Bungei; den har

Eremurusgruppe i fuldt l lor pan Stenhøjen i Det kgl. Danske Haveselskubs Have.
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guldgule Blomster paa et ca. I1/« m langt Blomsterskaft; dens Blade er ganske smalle.
Eremurus er afgjort een af vore mest imposante Stauder, der nok skal vide at

gøre sig gældende, hvor den findes i god Udvikling. Navnet Eremurus er afledet af
det græske eremos, der betyder ensom, hvilket utvivlsomt hentyder til Planternes
spredte Forekomst; Eremurus kan næppe tænkes at virke smukkere, end hvor den
i ensom Ro som en Kærte højt hæver sig over sine Omgivelser; men dens Anven¬
delse paa denne Maade herhjemme kræver bl. a. ekstra gode Læforhold. Undertiden
ser man Eremurus anvendt i Tilknytning til Bygninger, hvor de kan være af udmær¬
ket Virkning.

Under de fleste Forhold vil maaske en lavereliggende Rygning af en stor Stenhøj
være den bedste Vokseplads, — naar god Virkning og hensigtsmæssige Voksevilkaar
skal forenes under eet; angaaende sidstnævnte, da gælder det nemlig oni at frem¬
skaffe en Lokalitet, hvor Jorden, saa godt som vort Klima tillader det, bliver tør ved
Midsommertid, ved Blomstringens Slutning, og dette kan nogenlunde let lade sig gøre
paa nævnte Maade; et ikke for øverligt liggende Dræn vil hjælpe med til det for¬
ønskede Resultat. Planterne synes forøvrigt at trives bedst i en let, men næringsrig
Sandmuld.

Under den hurtige Fremvækst kan Planterne bruge meget Vand, og vi har da
her i Haveselskabets Have gentagne Gange grundvandet dem.

1 hvert Fald de tre førstnævnte Arter med deres Hybrider synes at være fuldt
haardføre, — naar blot Væksten er afsluttet som ovenfor nævnt; en Methode til Op-
naaelse af dette er at opgrave Planterne efter Afblomstringen og hensætte dem til
delvis Udtørring for igen at plante dem i Slutningen af September; — at denne Behand¬
ling imidlertid ikke er helt ideel, siger sig selv.

Man ser ofte anbefalet at dække Jorden over Planterne med en Sand- eller Aske¬
hob eller med en Kassefuld tørt Løv, saaledes at Kassen staar med den vandtætte
Bund i Vejret, — for at holde sammen paa Indholdet og hindre dette i at blive vaadt;
en saadan Dækning har vi ikke foretaget her, hvor vi som Dækkemateriale kun har
anvendt Granris eller et tyndt Lag gammel Gødning. Det tætte Dækkemateriale maa
jo dog fjernes, længe inden Foraarets mest skadende Nattefrost er forbi, om ikke
„Aspargeshovederne" skal blive til „Driv-Asparges".

Eremurus formeres ved Deling, der giver veludviklet, men sparsomt Materiale, —
samt ved Frø; det kræver imidlertid en Aarrække af paapasseligt Arbejde at frem¬
elske Frøplanter til store, blomsterdygtige Eksemplarer; derfor hører Eremurus ikke.
til de helt billige Stauder; de maa endnu — og vil maaske fremdeles — blive henregnet
til de „sjældne" Stauder; hvordan dette end bliver —deres Rang blandt de sjælden
skønne Stauder vil de ikke miste.

r

STILLINGEN SOM HAVEINSPEKTØR VED DE OFFENTLIGE
LYSTHAVER

er, erfarer vi netop inden „Havekunst" gaar i Trykken, endelig efter det lange Interregnum blevet
besat fra 1. April med Stiftsgartner Alfred Carlsen, Vallø.
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STOCKHOLMS STADS TRADGARDSSTADER
Planteringsinspektor Linus Olsson, Stockholm.

Man kan saga, att Stockholms tradgårdsstaders tillkomst var en foljd av bostads-
bristen i borjan av århundradet. Staden var nog forutseende, att inkopa egendomarna
kring Stockholm for att dels kunna kontrollera bebyggelsen, och dels tor att i det
alimannas intresse forhindra tomtjobberi och skaffa innevånarna en någorlunda billig
tomtmark. De markområden, som på detta satt inkopts, ha en areal av tre ganger
det planlagda Stockholms.

l omternas storlek varierar mellan 750 och 1000 kvm. och utarrenderas på en tid
av sextio år. Efter denna tidpunkt har tomtrattshavaren mojlighet att fornya sitt kon¬
trakt. Begår staden en arrendeavgift, som med mer an sextio procent overstiger den
forutvarande, eller
om staden av en el¬
ler annan anledning
icke kan upplåta
marken vidare for

bostadsandamål,
har staden skyldig-
het att inlosa bygg-
nader och befintliga
anlåggningar efter
dåvarande varde.

Arrendeavgiften
for tomten motsva-

rar rantan på det
kapital, som tomten
anses vard. Staden
lamnar byggnads-
kreditiv.

JUnder senare år
har en mindre villa-
typ, som ar avsedd
for samre ekono-
miskt lottade bor-
jat nppforas.Tomt-
erna till dessa aro

omkring 500 kvm.
stora. — For dessa
byggnader anviin-
des monteringsfar-
digt standardmate-
rial och staden om-

Dctulj från
Aislens tradgårdsstad.
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Frodig triklgård i \lstens
triidgårdsstad.

besorjar såval materialanskaff-
niii|4 som uppforande. Årliga om¬
kostanden for en dylik s. k. små-
stuga 0111 tre rum, kok ocli hall
med nutida bekvamligheter ut-
gor niohundrafemtio kronor.

Vid exploaterandet av detta
slags omraden uppstå naturlig!vis
en liel del problem, som ej en-
dast få ses lir den enskildes syn¬

punkt utan lika mycket Iran den
allmannas. I forstå hand måste
man strava efter att få enhet i
totalbilden och i mojligaste man

eliminera storande detaljer, som

så ofta forekomma i de vanliga
villastaderna. Genom vissa bestammelser i arrendekontrakten ha myndigheterna också
ratt så vittgåénde mojligheter till kontroll och bestammande over de olika detaljer-
nas utforande. Sårskilt galler detta terrass- och muranlåggningar, inhågnader och
utforandet av: vissa planteringar i gatulinjen. Det åligger vidare tomtrattshavaren att



Naturtriidgård
i Nockeby
IriUlfjårdsstad.

inom viss tid iordningstålla tomten samt hålla den val vårdad. Om dessa bestemmel¬
ser icke efterkommes, så har staden mojlighet att uppsåga arrendekontraktet. Inom
fastighetskontoret finnes också numera två tradgårdsutbildade personer, som ha till
uppgift dels att ova kontroll i berorda hanseende, dels at bistå villaågerna med råd
angående tradgårdarnas anlaggning och skotsel. Med ytterst få undantag visa villa-
iigarna ett alldelas enastående intresse for tomternas ordnande och manga verkligt
vackra och intressanta tradgårdar ha skapats. Av dessa ha en hel del anlagts av
agarna sjiilva, vilka hårvid i hog grad visat prov på originalitet och personlig smak.

På senare åren har iiven idén med s. k. skelettplaner for de olika områdena koin-
mit till utforande. Med ifrågavarande plan avses att få en likartad behandling av
planteringarna på tomtpartierna nårmast gatan. Som avgrånsning skola håckar ersatta
de rangliga tråstaketen och på båda sidor planteres en sammanbindande allé av so-
litårtråd. Herigenom kan man slippa ifrån dessa oerhort virriga planteringar av alla
mojliga triidslag, som oftast forstora gatubilden. Det har uttalats farhågor for att dessa
enhetliga planteringar skulle leda till enformighet och tråkighet i stadsbilden. Av redan
gjorda erfarenheter kan man emellertid forutsåga, at dessa farhågor åro overdrivna.

S M A HAVER
Havearkitekt C. Th. Sørensen.

I „Havekunst" nr. 3 'or indeværende år (side 3^) meddeltes resultatet af den kon¬
kurrence, som Dansk Spare- og Byggeforening har udskrevet om hus- og havetyper.

Det er overordentlig glædeligt, at man ved denne Lejlighed tog det havemæs-
sige med, ganske sideordnet med det bygningsmæssige, men mærkværdigvis var der
ikke megen deltagelse fra havearkitekter og anlægsgartnere, skønt der, i forhold til det
arbejde der skulde præsteres, var ret gode præmiemuligheder.
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De forslag til havetyper, der fik 1. præmie, var som meddelt udarbejdede af have¬
arkitekt Georg Boye, Aarhus, i samarbejde med arkitekterne Arne Jantzen og Aksel
Skov.

Det er en ren fornøjelse at se, hvor der er arbejdet med den lille have i dette
forslag, det hæver sig så langt over alt det andet havemæssige, der indkom.

Men det er rigtignok et spørgsmål, om disse smukke havetyper rigtig passer til
de formål, som konkurrencen tog sigte på.

Forslag 1—4 viser varianter af den samme have, der er bygget op med græsbund,
granraftehegn til ramme, stauder i et hjørne, roser i små bede og „tilfældige" træer
og buske rundt i græsset. Der er absolut intet nedsættende at sige om disse smukke
forslag, men det er dyre haver for den almindelige indehaver af „eget hus". 90 lø-

Havearkitekt Georg Boye i Samarbejde med Arkitekterne Arne Jantzen og Aksel Skov: 4 Varianter af
Forslaget, soin tildeltes 1. Præmie. 1 : 4<>0- Grundens Areal er 600 m1 = 1,500 n-AI. 1. Klinkekant, 2.
Indgang, Cementfliser 50x50 cm, 3- Granraftehegn 2,0 m højt, 4- Terrasse, 5. Træ, 6. Huske, ~J. Stauder,

8. Roser, 9. Hæk, 1,0 m hø),, 10. Græs.
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bentle ni godt og solidt granraftehegn koster let op imod de 1000 kr. med beplant¬
ning, d. v. s. at haveanlæget ialt kræver stærkt op imod 2000 kr. Selv om dette i og
for sig ikke kan siges at være for meget for en god have, så må de allerfleste af de
pågældende husejere sikkert komme igennem med mindre bekostning, hvilket de
også sagtens kan, først og fremmest ved at vente på den lukkede have til hække
vokser op.

Forfatterne beskriver selv forslaget således:
„Forslagene 1—4 er en billig og letholdt have — en have for manden, der nedig

strækker sig længere end til motion med plæneklippere.
forslag t gengiver idealformen. Kote 0,5 over vej. Mod vej en klinkekant til at

markere skel, forhaven græs med hække mod naboskel. Flisegang af cementfliser op

Georg Boye, Arne Jantzen og Aksel Skov: 4 andre Varianter af 1. Præmie-Forslaget. 1:400. Areal
6o<) m" 1500 n-AI. 1. Grusgang, 2. Indgang, 3- Granraftehegn, 4- Terrasse, 5. Træer, 6. høje Buske,

"J. lave Buske, 8. Stauder, 9- Sommerblomster, to. Hæk, 11. Græs,
12. Skyggeplads,^13.iHæk.
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til huset. Et par trin fliser klarer højdeforskellen. Øst for huset fremkommer en plads,
anvendelig til tørring af børnetøj. Baghaven indhegnes med 2 m højt granraftehegn.
Adgang vest om huset, terrasse af cementfliser 0,5 ni over plæne, blød græsskråning
fra terrasse til plæne. Blomstrende buske på skråningen. Rosenbede og staudebede
er indrammet al klinker på fladen; resten er græs. Foruden terrassen, der kan være
udsat for blæst, er der en lun siddeplads i det nordøstre hjørne og en skygget plads
i det sydvestre hjørne.

Forslag 2 er i alt væsentligt som forslag 1.
Forslag 3 °g 4: husets placering bag i haven medfører den lange indgangsvej;

denne er adskilt fra haven af granhegnet. Indgangen er altså stadig forhave".
Man må bl. a. ønske, at forslaget „blod græsskråning fra terrasse til plæne" ef¬

terhånden må sejre over disse forfærdelige skråninger med stenspækning, som er høj¬
este mode for tiden.

Forslagene 5—8 står åbenbart forfatterens hjerte nærmere end de første, der var
bl. a. udarbejdet et meget interessant og omhyggeligt beplantningsforslag til denne
havetype, men det forekommer mig dog, at de første er langt de bedste. Det er nu

alaiiaMitjiie-iiitoåtid.

Rabarber

Stenkant

.Kirsebær*

Kirsebærr

. Kir.wbærj-

Hængeblrle

| Kom'IH

Storstue

Spiseplads

Hængebirk

Kirsebær-
Roser: Rnilhætle

v«/

Arkitekt Peder J. Vedel: Forslaget, som tildeltes 2. l'ræmie, i 2 Varianter. 1 : 400 (Vest opad).
Areal 800 ni2 = godt 2000 n-Alen.
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engang ikke muligt at lukke en have ordentlig ved hjælp af løvfældende buske in¬
denfor åbne fletværkshegn eller stakitter. Man kan i lidt ældre villakvarterer se hun¬
dredvis af den art haver uden hække eller tæt hegn, og de er langtfra gode, åbne
som de er for blæst og træk hele vinteren.

Disse typer beskrives af Forfatterne således:
„Forslagene 5—8 er en have for manden med haveinteresser, betydelig dyrere i an¬

læg end 1—4 og fremfor alt vanskeligere at holde — en virkelig arbejdshave for den
blomsterinteresserede amatør —, som vel trods alle påstande om det modsatte findes
endnu.

Forslag 5 er idealformen. Forhave: dels grusbelægning, dels buske og træer, hæk
mod naboskel. Baghaven: terrassen 0,3 m over plænen er tænkt belagt med sand-
stensfliser, subsidiært billige klinker. 1 krogen vest for huset en lille trappe ned til
blomsterhaven med gange af fliser eller klinker. Skråningen ved terrassen er beplan¬
tet med lave buske. Af hensyn til intimiteten er den lille have omgærdet med gran¬
hegn. Den øvrige have er indrammet med buske fremad, stauder foran og mellem
buskene. Blomsterrabattens takkede konturer tilsigter en kulissevirkning, der giver
større dybde i plantningen, samtidig med at den ret lille græsflade synes større. Der
bliver gode kroge at sidde i, og yderligere er der en skygget plads i det sydøstre hjørne.

Forslag 6 er i alt væsentligt som 5> men 2 af træerne er rykket ind i baghaven
mellem de lave buske foran spisekrogens vindue.

Forslag 7. Den lange indgang er gruslagt, buskettet er rykket ind mod haven.
Forslag 8 er som 5 undtagen med hensyn til træernes placering.
Det bemærkes, at man på forslag 1, 2, 5> 6 og 8 kunde tænke sig granhegnet

mellem for- og baghave rykket ud i skel og forbundet til husets gadefacade. Baghaven
blev derved større på et i og for sig unyttigt areals bekostning, men virkningen i
gadebilledet blev måske mindre god".

Det haveforslag, der fik 2. præmie, og som var udarbejdet af arkitekt Peder J.
Vedel, Skåde ved Århus, er efter mit skøn rent planmæssigt en bedre type for de
forhold, som konkurrencen tog sigte på, Der er hække om haven, denne er opdelt
i et græsareal til ophold, nogen blomsterplads, og der er plads til køkkenhave og
frugttræer. Men det mærkes på beskrivelse og beplantningsforslag, at forfatteren ikke
er fagmand.

Det indkøbte forslag fra O. Raahauge-Askegaard var et smukt arbejde, men lidt
akademisk kan man måske sige. Det indeholdt et forslag om indretning af en slags
„kolde bænke" i køkkenhaven. Bede med betonrammer, som skulde fyldes med kom¬
post og haveaffald for dyrkning af køkkenurter. Det er muligt, at cler er noget for¬
nuftigt i dette, men det ser lidt indviklet ud.

I denne sammenhæng fristes jeg til at gøre nogle bemærkninger til et andet ud¬
tryk for interesse for den lille have. Planteskoleejer Asger M. Jensen i Holmstrup
har forsynet sit katalog med hosstående to tegninger, der viser et „Gegenbeispiel"
på en „rædselshave i misforstået funkisstil", og modsætningsvis hvorledes planteskole¬
ejeren synes, at haven bør være.

Det forekommer mig, at eksemplerne ikke er helt heldige. Det er uholdbart at
hævde, at en have er dårlig, fordi der kun er brugt et forholdsvis ringe beløb til
planter, medens et stort planteindkøb giver en god have. En god have skal opfylde
ejerens krav og være formet under de stedlige betingefser.



Den eneste absolutte fejl, ganske vist en meget væsentlig fejl, ved „rædselshaven"
er, at den, så vidt det kan ses af tegningen, kun er indrammet med et idealstakit,
således at den er meget åben og aldrig bliver lukket. Hvis man tænker sig haven
indrammet af en god høj, tæt bøgehæk eller en anden god indramning med en god
bund af græs og med et par smukke træer og buske, så er der ikke noget i vejen
for, at en sådan have netop vil passe ganske udmærket til manges behov. Der fin-

Udtrykket
„Funkisstil"
raaaske et af Tidens mest
misforstaaede. - Ordet Fui
ledt af Begrebet Funktionalisme, skal netop
udtrykke, at enhver „Ting" bor udstyres
den yder sin Funktion, og derudover intet! Funkishaven over disse
Linjer er anlagt efter den rette Plan, hvorved Haven fungerer som
Den yder Læ mod barske Vinde, den yder Skjul for nysgerrige Blikke, den giver
Skygge og Sol. den bringer Øjet de glade Farver og Funkisvillaens^ Beboere den
Hygge, som de misforstaaede „Funkishavcr" saa aldeles er blottet for.
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des jo nemlig mangfoldige mennesker, som gerne vil liave deres egen have, men som
hverken har lyst eller tid til at passe blomster og frugttræer. De ser i første række
haven som et frilufts opholdssted, og hvis sådanne menneskers raadgiver eller gart¬
ner gennemtvinger en have med mange frugttræer og blomster, ja, så får de en have,
som de kun er dårligt tjent med. Man kan naturligvis agitere for, at der skal bru¬
ges mest mulig til haver, til planter og til anlægsgartnerarbejde, som der på andre
måder agiteres for øget brug og køb, men vil man vise forskellen på en god og en
dårlig have, så bør eksemplerne være ensartede. Det andet er som et svar på det
gamle spørgsmål om højden af Kundetårn og tordenbrag.

EN FORHAVE I HOL L AND
Ovenstaaende Billede viser et Eksempel paa, hvorledes man i Holland har løst Pro¬

blemet Forhave paa et Sted, hvor denne kun maa være ganske smal.
Hvis man gennemgaar de Billeder af Forhaver, der har været i „Havekunst", ses

det, at denne Løsning nærmest er en Udformning af det, der altid betragtes som sær¬
lig yndigt: Stokroser op ad Væggen. Der er saa yderligere tilføjet nogle store „sta¬
tionære" Stenkrukker. Disse var tilplantet med diverse Sommerblomster, medens Ra¬
batterne var tilplantet med mere permanente Vækster. '

Denne Udførelse af Forhaven er ikke billig, og den saas derfor kun anvendt i
Kvarterer med udpræget dyre Lejligheder, og oftest ved Rækkehuse og anden ens¬
artet Bebyggelse. Planterne voksede godt og frodigt til, undtagen hvor der var stærk
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gennemgaaende Trafik; men naar der ikke gror Græs paa Alfarvej, kan man da hel¬
ler ikke forlange, at der skal gro Blomster.

Man kan indvende, at det er lidt søgt at lave Forhaverne om til en Slags Altan¬
kasser; men det er uomtvisteligt, at de mange Blomster borttog lidt af det kedelige
og stive Præg, der var over de ens byggede Gader.

En enkelt Fagmand har ytret Tvivl om, at de murede Kasser hos os vilde kunne
modstaa Frostens Indvirkning; men det kan de sikkert, blot de mures konisk op, ikke
fyldes med for stiv Lerjord og der serges godt for Afløb eller Afdækning af Over¬
fladen 0111 Vinteren. Desuden: det fryser da ogsaa af og til i Flolland.

Willy F. Hansen.

AUTOMOBILVEJE I LANDSKABSBILLEDET
Om dette Emne skriver Gartenbauinspektor R. Ungewitter, Berlin, i „Gartenkunst"s

Decemberhefte en meget interessant Artikel. Anledningen er aabenbart, at Rigsre-
geringen har planlagt et storartet Vejbygningsprogram, og at „Føreren", Hitler, har
forlangt, at der ikke maa ske nogen Skade paa det tyske Landskab ved Anlæget
af Automobilvejene.

Forfatteren har gennemkrydset U. S. A. og bringer herfra en Mængde Oplysnin-
riinger og gode Billeder, som illustrerer, hvorledes man i det ellers saa nøgterne Ame¬
rika klarer Spørgsmaalet og tager de videst mulige Hensyn til Landskabet, — ja man
har i adskillige al Staternes Vejforvaltninger ansat særligt uddannede F olk, Gartnere,
Havearkitekter („Landschaftsgestalter") til at tage sig af disse Problemer, som ikke
ganske simpelt betyder Beplantning med Alle-træer, — maaske snarere tværtimod. Det
er Vejenes Placering i Landskabet, saa dettes Skønhed udnyttes og understreges, der
er Hovedsagen, samt eventuel Omformning af tilgrænsende Arealer og Beplantning,
— hellere fri Beplantning end Alléplantning. Ja, man er flere Steder gaaet saa vidt i
Anerkendelsen af Landskabsgartnerens Betydning, at man ved Planlægningen af nye

Automobilvel i West¬
chester, U. S. A., hvis
nærmeste Omgivelser i

30-100 111 Dybde er

regulerede som
Parklandskab.

(Efter „Gartenkunst").



Automobilvej med 3
Kørebaner paa hver
Side af en Midterrabat,
som gerne beplantes
med Huske til at be¬

skytte mod l$la;nding
fra modgaacnde
Vognes Lygier.

(Efter „Gartenkunst")*

Veje ikke blot har henlagt Planerne med Hensyn til Beliggenhed og Landskabets Be¬
handling til det gartnerisk-tekniske Kontor, men ogsaa Enkeltheder som Broer, Kalk¬
værker, Ledningsmaster, Belysning, Ventesale m. ni., — dog naturligvis under Medvirk¬
ning af byggesagkyndige.

Man nødes uvilkaarligt til at tænke over, om der herhjemme i tilstrækkelig Grad
benyttes sagkyndige Folk ved saadanne Arbejder, — ja og ved Beplantningernes Ved¬
ligeholdelse, — man fristes undertiden til at mene Nej, naar man ser f. Eks. Vejmæn¬
denes Beskæringsarbejder og Statsbanernes Beplantninger.

I samme Hefte gengives en Artikel fra „Die Autobahn" af Landesoberbaurat
Becker: „Beplantning af Automobilvejene uden Forulempelse af Landskabet", som og¬
saa er af Interesse for danske Forhold. M. G.

S E DUM S I E B O LDII
(Stenurt. Stenurtfamilien, Crassulacéae).

Sedum Sieboldii er en Stenplante, der er meget udbredt som Stueplante! Men naar
Planten er pæn nok til at staa i Vinduet, maa den dog ogsaa va»re køn nok til at
plantes paa Stenhøjen.

Koden ligner mest af alt en forgrenet Gulerod. Der er mange Stængler; de er
ugrenede, 15 til 25 cm lange, runde og glatte, paa den første Del er de nedliggende;
men lidt ude hæver de sig i en smuk Bue. Bladene er siddende, omtrent runde og
svagt tandede i den yderste Del. Farven er under normale Forhold graagrøn; men
hvis Planten staar meget tørt eller i brændende Sol, bliver den rødlig. 1 Enden
af Stænglerne sidder Blomsterne i en flad Skærm, der er 5 til 6 cm i Diameter. Blom¬
sterne er rosa, og de udfolder sig i September, altsaa paa en Tid, hvor der ikke er
saa mange blomstrende Planter paa Stenhøjen.

Nu skulde man tro, at en saadan Stue-Sten plante ikke var haardfør; men det er
den absolut. Man kan nok sige, at den bliver lidt kraltigere inde end ude; men det
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Sedum Sieboldii.

skyldes, at Planten lierer hjemme
i et varmere Klima (Japan). Sedum
Sieboldii bliver smukkest, li vis man

giver den en Vokseplads, der ikke
er altfor tør og solstegt. 1 Almin¬
delighed holder Sedum af Sol og
Tørke; men der er dog en Del, der
taaler lidt Skygge og nogen Fug¬
tighed, og til disse hører Sieboldii.
Nogle Sedum er slemme til at brede
sig; men det gør denne ikke, den
bliver staaende, hvor den plantes,
da Stænglerne ikke er rodslaaende.

Willy F. Hansen.

FRA ENGLAND
I en Del af Regents Park i London skal der nu i Foraaret udplantes et stort Prøvesortiment

af Ulomsterbuske, som leveres fra Planteskoler i England, Skotland og. Irland.
Det drejer sig i første Række om 150 forskellige Arter og Sorter, hvoraf Azalea, Buddleya, Ber¬

beris, Forsythia, Magnolea, Philadelphia, I'runus, Pyrus, Rhododendron, Viburnum og Weigelia mø¬
der med flest Repræsentanter. Der forlyder ikke meget 0111, 0111 det er Begyndelsen til et helt Ar¬
boret. Hvor mon forøvrigt vort eget Arboret bliver af? Vi trænger snart til at faa samlet alle de
nyere Træer og Buske, som nu er spredt tilfældigt ud over Landet, paa eet Sted, hvor de kunde
være offentlig tilgængelige.

F, 11 A TYSKLAND
I Dresden er Lederen af Byens Haveforvaltning, Direktør v. Uslar gaaet af og er blevet erstattet

af Direktor lialke, som hidtil har arbejdet som Arkitekt i samme Forvaltning. Der skal nu gennem¬
føres en Modernisering af alle Byens Pladser, og dfet er Meningen paa alle Maader igen at gøre
Dresden til Byen med de skønne Anlæg og Haver. Forøvrigt er Dresden nu i Retning af, hvad der
ofres paa de offentlige Anlæg, ca. °7» Million Mark aarligt, langt overfløjet af andre tyske Byer, i
første Række Hamburg, Hannover, Breslau, Dlisseldorf, kiiln, Konigsberg og Mannheim, som hver
især ofrer det 3"4-dobbelte Beløb. - I Miinchen afholdes i Aar en Udstilling „Have og Hjem", som
varer hele Sommeren. - 1 Berlin afholdes i Julien Udstilling: „Sommerblomster ved Kaiserdamm", som
vil komme til at omfatte over 300,000 Sommerblomster, - I Uetersen i Holsten afholdes i Sommer en
stor Rosenudstilling■, som vil finde sit Højdepunkt den 25. Juli med Aabningen af Udstillingen af Snitroser.
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BYPARK I HADERSLEV
Havearkitekt E. Erstad-Jergensen.

Haderslev by ligger ved bunden af den 16 km. lange fjord der som en flod slyn¬
ger sig gennem dalsænkningen mellem ret betydelige højdedrag både i syd og nord,
og som en fortsættelse af fjorden strækker den noget højere liggende Haderslev Dam
sig 5—6 km. til den modsatte side længere ind i landet hvor et engføre mellem skov¬
klædte bakker fortsætter dalen næsten ind til Vojens gård og Vojens by.

Mellem byen og dammen ligger den gamle kirkegård, og foran denne skyder et
areal på 2—3 ha. sig halvøformet ud i vandet. Det var denne halvø der i 1Q22 blev
anlagt som bypark efter de planer og tegninger der gengives her, og ved et besøg
11 år senere tog jeg hosstående fotografier, der anskueliggør de stedlige forhold og
viser hvorledes parken har udviklet sig men desværre også, at den ikke helt er ble¬
vet det der havde været min hensigt.

Den næsten kvadratiske kirkegård lå hævet over omgivelserne delvis støttet af
kampestensmure og indrammet af prægtige alléer, og af beplantning fandtes iøvrigt
kun de gamle tjørnehække der blev bevaret og af hvilke et stykke ses på billedet
side 66 taget langs kirkegårdens sydside. Dette fotografi og det på side 62 viser den
herlige beliggenhed med frit udsyn over dammen og det omliggende land. At bevare
denne udsigt i fuld udstrækning niåtte være et væsentligt hensyn ved planlægningen.
Der er derfor kun plantet de viste smalle krat af rodægte rugosa-roser, hvis faste
kontur står klart og roligt mod vandfladen, og som dog er høje nok til at give læ
og baggrund for bænkepladser langs den sivkrandsede bred.

Ved planlægningen var der stærke ønsker fremme om at give plads for et vær-

Udsigt fra hajen mod terrassen med det senere tilkomne rosenanlæg i forgrunden.
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(ligt minde om alle de i den nylig afsluttede verdenskrig faldne fra Haderslev, og mit
forslag gik da ud på at lægge en terrasse foran og noget lavere end den kirkegår¬
den dannede, lukke den til begge sider med stammehække og midt for afslutte den
med en støttemur der skulde bære de faldnes navne, fødsels- og dødsår. Flere for¬
slag blev fremsat, men det lykkedes ikke at samle de afvigende meninger indenfor
byrådet om en plan, hvorfor resultatet blev at muren vel blev bygget men uden at
få denne særlige betydning.

Ved mit besøg i 1933 så jeg det mindesmærke, der var blevet resultatet al de dan¬
ske overvejelser. Det er bygget på den halvkredsformede plads over trappen op til
kirkegården og består af en temmelig høj kvadderopbygning der krones al en sten¬
dysse. Den skimtes mellem træerne på billedet side 61. H. V. Clausens rejsehåndbog
over Sønderjylland nævner dette Mindesmærke og tilføjer: Ikke megen arkæologisk
logik heri. Mere skånsomt kan det neppe omtales.

Kunde Folk dog engang lære, at en stendysse er et oldtidsmonument af ganske
særlig art der mindre end noget andet egner sig til kopiering og som navnlig ikke
lader sig benytte som led i en arkitektonisk opbygning.

Det er i det hele taget ikke altid med lutter glæde og tilfredshed man genser sine
anlæg. For det første hænder det jo ikke så sjeldent, at ens syn har forandret sig,
så man nu vilde have gjort et og andet anderledes end dengang, men endnu oftere
er det tilfældet, at der både her og der er ændret og „forbedret" på en måde, som
man har vanskeligt ved at godkende.

Hvad er det dog for nogle mishandlede pyramidepopler, der står på højen, og
hvad er det ikke for en dårlig idé at føre en gang ind over plænen og anlægge et
rosarium, der deler den store plæne i to. Elmetræerne på terrassen der skulde klip-

Udsigt fra terrassen over Dammen
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pes sammen til stammehække, vokser frit og pjusket, fornylig efterplantet med gan¬
ske unge eksemplarer, og kunde man mon ikke have fundet en bedre plads til en
høj lygtepæl end midt i udsigten fra terrassen? At ønsket om en gangbro over van¬
det til Sønder Otting ikke var blevet realiseret må derimod henregnes til de lykke¬
lige hændelser.

EN EFTERSKRIFT
Efter at ovenstående var skrevet bragte „Vore Kirkegaarde" i sit Februarhefte en

sanding billeder af sønderjydske mindesmærker tor de i verdenskrigen faldne og der¬
imellem det ovenfor nævnte fra Haderslev, som gengives s. 67.

Mellem mange værdige og udtryksfulde mindesmærker findes der afbildning af
ikke helt få der, hvor godt de end har været ment, kun på beskæmmende vis vil bære
vidne om dansk kultur.

Det er altid så sin sag at tage til orde mod mindesmærker der er rejst i en god
mening, og redaktør Niels Hansen vælger da også i sin omtale kun at nævne de
bedste og stiltiende forbigå de mindre heldige. Men unævnt forsøger redaktøren al¬
ligevel et forsvar for disse sidste, et forsvar som af hensyn til fremtiden hellere måtte
være undladt. „Her skal ikke foretages nogen Bedømmelse af deres kunstneriske
Værdi; den vil for dem, der satte dem, være kommen i anden Kække. Det gjaldt
først 0111 at skabe et Minde, der var de faldne og Befolkningens Sorg værdig". Hvil¬
ken fuldkommen misforståelse åbenbarer ikke disse sætninger i deres sammenstilling.
Det galdt først om at skabe et minde, der var de faldne og befolkningens sorg vær¬
dig, men den kunstneriske værdi kom i anden ra^kke. Som 0111 den kunstneriske
værdi kunde eller burde sætte sig andet mål end netop at skabe et minde, der var

Muren, terrassen og kirkegården i baggrunden,
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Højen med de mishandlede pyramidepopler.

Langs kirkegårdens sydside.
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S M A HAVER
I Anledning af Artiklen i Maj Nummeret vil jeg gerne i al Fordragelighed imø¬

degå Havearkitekt C. Th. Sørensens Kritik paa nogle Punkter.
Det hævdes, at forslagene 1—4 er dyre at udføre og af den Grund mindre eg¬

nede til Formålet. Som Bevis herfor er opstillet et løseligt Overslag, der runder de
2000 kr., hvoraf Halvdelen falder på ca. 90 111 Granhegn (der er forøvrigt kun ca.
75 '")• O'" denne Beregning holder Stik efter københavnske Forhold, skal jeg lade
usagt; men her i Jylland ligger Prisniveauet i så Fald kendeligt lavere.

Jeg er i den heldige Situation at have udført Forslag 1 og kan derfor opgive nøj¬
agtige Priser. Materialer til Granhegnet: Fgepæle, Løsholter og Beklædning af gen-
nemsavet Gran kostede, indkøbt direkte fra Mejlgaard Skov, 2,2,5 Kr. pr. Ib. m, ialt
170 Kr. og opsattes af Ejeren selv. ^ dermere lagde Ejeren selv Terrassen, hvortil med¬
gik 1000 Klinker å 55 Kr. pr. IOOO. Selve Haveanlægget kostede med Planter, Græsfrø,
Fliser ved Indgangen, Arbejdsløn og hele Herligheden 350 Kr. For at nå en Pris,
der tåler Sammenligning med den af C. Th. S. opstillede, må naturligvis Ejerens Ar¬
bejde medregnes, nemlig: Opstilling af Hegn: 1 Mand 1 Uge = 65 Kr., Lægning af
Klinker, 1 Mand 3 Dage = 35 Kr. Alt ialt med Havearkitekthonorar omkring 750
Kr. Kan man med Bette sige, at det er en dyr I lave?

Jeg havde specielt opstillet de to Havetyper, den billige, letholdte contra den dy-

Mindesmærket for de
faldne i Haderslev.

de faldne og befolk¬
ningens sorg værdig!

Kan der overhove¬
det skabes et værdigt
mindesmærke uden en

vis kunstnerisk ind¬
sats? Er det ikke netop
det man forstår ved et

mindesmærkes kunst¬
neriske værdi, at det
på en værdig måde
giver udtryk for de følelser der har besjælet dem der rejste mindesmærket? Hvori
består ellers kunstnerisk værdi?

Verdenskrigens afslutning og genforeningen har desværre mellem enkelte smukke
og udtryksfulde monumenter givet anledning til opstilling af en sørgelig samling gan¬
ske åndløse mindesmærker landet over, og man gør den ukritiske del af befolknin¬
gen en dårlig tjeneste med at bilde dem ind, at enhver sten der stilles på højkant
bliver et værdigt mindesmærke blot fordi der indhugges nogle mere eller mindre vel¬
valgte ord på den ene side, og kunsten gør man en endnu værre bjørnetjeneste ved
at tildele den rollen som temmelig overflødig pyntekone, der eventuelt kan blive til¬
kaldt, efter at „en hjemlig stenhugger" „har løst opgaven værdigt og smukt".

E. E-J.
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rere, mere krævende, tiden overhovedet at bekende min Kærlighed til nogen af Ty¬
perne, idet jeg mener, at der under de givne Forudsætninger er Brug for dem begge.
Enhver god I lavetype, hvis Bekostning er holdt indenfor rimelige Grænser, måtte i
denne Konkurrence svare til Formålet. Det forekommer mig uholdbart at opstille
Kategorien „Den almindelige Indehaver af eget Hus" og så dermed forstå Menne¬
sker, hvis Krav går i en bestemt Retning. DSBF. tæller mellem sine Medlemmer
Folk af mange forskellige Samfundslag, (således er I. Ex. af de Medlemmer, jeg har
haft Forbindelse med, I Lokomotivfører, 2 Ingeniører og 1 Repræsentant), hvoraf føl¬
ger, at Kravene naturligt bliver vidt forskellige.

Når endelig Spørgsmålet om Bekostning i Almindelighed skal undersøges, så er
der netop ifølge Programmet større Mulighed for at skaffe Penge til Haven, når man
er Medlem af DSBF., end I ilfælclet er ved den almindelige Kreditforenings-Finansi¬
ering, hvor Tilstedeværelsen af en nok så dyr Have er ganske uden Indflydelse på
Vurderingsmændenes Skøn. Systemet er jo dette, at man bestemmer, hvormeget man
vil bygge for, indbetaler 15 pCt. og kan så komme i Betragtning ved I ildcling af
Lån. Om man på denne Måde stiler efter at skulle låne 1000—1500 Kr. mere end
Grund og Hus koster, spiller ikke overvældende stor Bolle, i Særdeleshed ikke for
Manden, der bygger Hus for at få en Have. Georg Boye.
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af hvilken vi hosstaaende bringer et Billede, som forøvrigt ikke viser dens udpræ¬
gede Frodighed, er en smuk og taknemlig lille Staude. Den er i Familie med den
gammelkendte Hjerteblomst, Dicentra (eller Dielytra) spectabilis, fra hvilken den dog
adskiller sig betydeligt. Den er kun 25—30 cm boj, og Blade og Blomster er rodstil¬
lede. Bladene er fint delte, Blomsterne ret smaa, rosa, ikke saa elegante som hos
spectabilis. Planten breder sig ved til Dels overjordiske Rodstokke og formerer sig

let ved Frø, saa hvor
den befinder sig vel,
— i løs, muldrig, let
Jord, breder den sig
stærkt og maa holdes
i Ave; men den dan¬
ner et smukt, frisk¬
grønt Tæppe lige fra
tidligt Foraar til sent
paa Sommeren, saa
man kan ikke andet
end holde af den. Den
er forøvrigt ikke Spor
fordringsfuld, men kan
vokse i al Slags Jord
og saavel i fuld Sol
som i Skygge.

Michael Gram.



CORONILLA VARIA OCH CORYDAL1S LUTEA -

Tvenne ihardigt blommande perenna vaxter. Tradgårdsarkitckt Sven A. Hermelin, Stockholm.
I or att en vii\t skall bli hedrad med sårskilt omnamnande i en så fornåmlig tid-

skrift som Havekunst, borde man kanske stiilla storre krav på skonhet an de båda
arter upptylla, som jag har vill slå ett litet slag for. Varken Coronilla varia eller Cory-
dalis lutea kunna gora anspråk på att vara skOnheter av stjårnklass, men likviil blir
jag, var gång jag ser dem, lika glad och tacksam over att de finnas till. De ha nåm-
ligen en egenskap, som visst icke alla perenna våxter besitta, nåndigen att blomma
under en inycket lång tid av sommaren.

Coronilla varia skulle på svenska kunna kallas kronårt, ett namn som tillkommer
den sållsynta, på Oland och sodra Gotland \ii\ande Coronilla emerus. C. varia vaxer
vild i Mellan- och Syd-Europa, i sitt våxtsiitt påminner den 0111 de nårbeslåktade Astra-
galusarterna. Den har anda upp till meterlånga rankor med uppålstråvande skotlspet-
sar. I bladvecken framkomma hela sommaren — från borjan av juni till slutet av au-

gusti eller borjan av september — blomflockar, i vilka de enskilda blommorna iiro
tecknade i skiirt, vitt och ljust lila.

Kronårten trivs fortraffligt iiven på ganska torra platser och år utmarkt, 0111 den
placeras i en murplantering eller uppe på en kallmur (se bilden). Det iir lorvånans-
vart, att denna våxt inte lorekommer inera allmiint i våra ^lantskolor, trots att den

Coronilla varia bryter på ett behagligt siitt terrassm urens raka
linjer. (Marieberg, Bettna). Triidg.-ark. och foto: fiirf.
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På nordsiden, vid steninurnns
fot, spridcrsig Corydalis luten
- forniodligen genom myror-
nas forsorg i likhet med an-
dra corydalisarter. Oforlrutet
blommar den från fiirsom-
maren till hosten. (Marieberg,

Bettna). Triidg.-ark. och
foto: ftirf.

De ljust lodlila blomflock-
arna, som hela hogsom maren

igenotn komma fram i blad-
vecken på Coronilla varia,
gora denna vaxt vårdefull

for blomsteriilskaren.

(Ås, Julita). Foto: forf
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ar liitt att foroka genom frosådd. Av de 30 plantskolekataloger jag letat igenom har
jag endast funnet namnet i en, niimligen den från As triidgård, Julita, varifrån aven
de hiir fotograferade exemplaren stamina.

Betydligt mera kand ar Corydalis lutea, åven om detta namn lyser med sin från-
varo i ca. 7a av katalogerna från Sveriges plantskolor*). I molsats mot den stora pa-
ranta C. nobilis — vilken ju blommar under en kort period under våren ocli sedan
forsvinner — gronskar och blommar C. lutea från borjan av juni hela sommaren ige¬
nom till slutet av september. Inte ger den någon knalleffekt, men de citrongula blom-
morna och det saftiga, ljusgrona bladverket gor att vaxten innerligen val forsvarar
sin plats. Den verkligt exklusive blomsteralskaren tycker kanske, att C. lutea ar en
smula besvårlig med sin stora expansionslusta. Den frdar niimligen ganska rikligt oclihar då en viss beniigenhet att forkviiva andra omtåligare grannar. Detta måste emel-
lertid råknas vaxten till godo, om den planteras på ogynnsamma platser, dår ingen¬
ting annat vill vaxa. Jag tanker harvid sarskilt på skuggiga platser, diir det ar svårt
att finna en mera tacksam viixt.

") I några forekommer den under namnet G. aurea.

ET SUPPLEMENT TIL LANDBOHØJSKOLENS HAVE
kan man med en vis berettigelse kalde den Spadserevej, sum Frederiksberg Kommune har anlagt fra
Rolighedsvej, langs Landbohojskolens Forsøgsmark og Statsfrokontrollen og fortsættende i en stor
Parkeringsplads overfor Frederiksberg Station ved Falkoneralléen.

„Jernbanepromenaden", som den i daglig Tale kaldes, er anlagt paa en Del af de tidligere Jern¬
banearealer, som Statsbanerne for liden ikke har Brug for, og som .Frederiksberg Kommune derfor,
forelobig ved Lejemaal, har sikret sig Brugsretten over, - ikke for at udnytte den økonomisk, men
tværtimod for at undgaa, at Statsbanerne ved sin mod Omgivelserne ikke altid lige hensynsfuldeUdlejning af ledige Arealer til hvadsomhelst, skulde.skaffe Frederiksbergerne langs denne Linie uvel¬
komne Naboer paa Halsen.



Ved Anlæget er simpelthen Ballastlaget planeret, Grøfterne fyldt og Beplantningen langs Siderne
suppleret, saa der er fremkommet en god, bred Promenade med Bænke langs Siderne, som er meget
skattede af Beboerne i Kvarteret, især fordi der i Landbohøjskolens Have, som ellers ogsaa er meget
skattet, savnes tilstrækkelig Siddeplads, og fordi Barnevogne er tilladt, og Børnene kan tumle sig
frit paa Promenaden.

Andre Dele af Banearealerne i Kommunen er udlejede til Kolonihaver, til Menighedshus, Bad¬
mintonhal og et enkelt Garageanlæg, men intet til Oplagspladser o. I., hvis Udseende man ikke har
Kontrol med. Michael Gram.

LITTERATURANMELDELSE R
Af Nord. ill. Havebrugsleksikon er nu 7- Hefte udkommet, og hermed er 1. Bind afsluttet. Det

omfatter Artikler fra A-J og er paa 884 Sider, saaledes at man kan regne med, at 4. Udgave bli¬
ver paa to statelige Bind, næsten 5° pCt. større end 3- Udgave, - en meget betydelig Udvidelse, som
haade er kommet Tekst og Billedstoffet tilgode. Begge Dele er i stort Omfang saavel udvidet som
fornyet, saa vi kan roligt anbefale Leksikonet som et særdeles værdifuldt og paalidcligt Opslagsværk
for Gartnere og Havebrugere. 1. Bind kan nu faas indbundet med Skindryg og Hjørner og turde
f. Eks. være en smuk og nyttig Gave til unge Gartnere. M. G.

Gardens and Gardening, The Studio Gardening Annual 1934-
Tils, af Arnold Busck's internat. Boghandel, København.

Det kendte engelske Tidsskrift The Studio, som ikke saa sjældent har udsendt et Bind, udeluk¬
kende helliget Haver, har i de senere Aar hvert Aar udsendt et Bind om Haver, saaledes i 1931:
Modern Gardens, og 1932 og 1933: Gardens and Gardening, indeholdende læseværdige Artikler om
Emner som: Country Gardens, Rock Gardens, Sweet Peas, Colour Guide, Annuals og Perennials og
endelig Billeder af Haver fra 12 forsk. Lande.

Af Aarbog 1934 optages Halvdelen af Havebilleder fra Amerika, England, Frankrig, Tyskland
o. fl. Lande, som man vanskeligt vilde kunne stedfæste uden den oplysende Tekst. Et Billede fra
New York kunde lige saa godt være fra Italien og omvendt, saa kosmopolitisk er Havekunsten blevet.
Af Artikler bemærkes særlig: The sunk garden, Biennials og The ornamental value of fruit. En smuk
Billedbog paa 128 Sider, som det er en Fornøjelse at faa mellem Hænderne. M. G.

Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, Aarbog Nr. 45, 1933, er udkommet, 528
Sider stærk og med en Mængde gode og interessante Billeder. Vi skal ikke her komme ind paa en
detailleret Omtale, men kun som Eksempler paa interessante Artikler nævne enkelte, - Lindearterne
i det historiske Ungarn paa 53 Sider, de stedsegrønne, buskformede Loniceraarter, om Suberosa-
Varieteter og lignende Foreteelser paa 17 Sider, 0111 „Elmedøden", om Stedsegrønne Løvtræer og
Dværg-Naalétræer for Staude- og Stenhaven, om den berømte Camellia japonica i Pillnitzer-Parken,
som koster 1500 Mark i aarlig Vedligeholdelse, om mishandlede Vejtræer o. s. v., og saa Litteratur¬
oversigt og naturligvis en indgaaende Beretning om Aarsmødet i Køln og de dermed forbundne Ud¬
flugter.

Siden Aarbogen udkom, har Selskabet lidt et smerteligt Tab, idet dets Præsident, Grev Fritz v.
Schwerin, som i over 40 Aar har været Selskabets bærende Kraft, er afgaaet ved Døden d. 9- Marts
i en Alder af 78 Aar.

Som hans Efterfølger er valgt Professor Hiifker, Dortmund. M. G.
f

H. F. B. — Haandbog for Bygningsindustri.
4. Udgave er udkommet, og Bestræbelserne '„stadig bedre" er blevet fortsat i denne. Hvad kan

man saa forlange mere, naar 3- Udgave af „Foreningen for Boghaandværk" er blevet udvalgt som
„Aarets bedste Bog". H. F. B. indeholder et Væld af nyttige Oplysninger for alle, som har med Byg¬
geri at gøre, og her ind under tnaa ogsaa regnes Havearkitekterne.

C. Th. Sørensens Artikel om Haver omhandler i Aar Bekostningen ved Havearbejde og er kun en
lille orienterende Oversigt - til Vejledning for Arkitekter og Bygherrer. Den er her paa sin rette Plads.

M. G.
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WISTARIA MULTIJUGA
Den almindeligt plantede Blåregn er W. sinensis der stammer fra Kina, men hist

og her er dog også i den sidste menneskealder plantet en del eksemplarer af den
japanske blåregn W. multijuga. Nedenstående hillede fra en have ved Roskilde fjord
hvor hegge arter er repræsenteret stående side 0111 side, viser bedre end ord hvad
det er for pragtfulde slyngplanter, når de plantes under forhold der passer dem.

W. sinensis åbner sine blomster et par uger for den japanske fætter, og løvet
kommer først rigtig til udfoldelse efter afblomstringen. W. multijugas blomster springer
derimod lørst ud et par uger efter løvspring. Den første har kortere bloinsterklaser,
sjældent mere end 25 cm lange. De enkelte blomster er større, af lyslilla farve med

lidt gult ved fanens grund, og af en herlig vellugt. I modsætning .hertil møder den
japanske art med 50—60 cm lange blomsterklaser i hvilke de enkelte blomster er mere

violette. Medens Kinaarten har sine blomsterklaser samlet i dunbløde klynger, for¬
deler den japanske art sine mere jævnt, men opnår netop derved en på sin vis ligeså
bedårende virkning med de lodret nedhængende blomstersnore, hvori vinden bølger.
De to slægtninge er her plantet hver ved sin murpille foran en lille glasoverdækket
loggia. Til højre ser man den tildels afblomstrede W. sinensis endnu næsten bladløs,
og til venstre den fuldløvede W. multijuga, der har koncentreret sin blomstring inde
under glastaget.

Det andet billede er taget derinde. I forgrunden hænger de buttede klaser af den
kinesiske art og bag disse den japanske blåregns silkeforhæng af blomster i tusindtal.

Det er ikke altid man har held med de blåregn der plantes. De har tykke, kødede
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rødder, der let lider overlast, og derfor er det mest tilrådeligt at anvende pottekul-
tiverede eksemplarer der sjældent slår fejl. Frøformerede eksemplarer kommer meget
sent i blomst og blomstrer i det hele taget kun sparsomt. De formeres derfor ad
vegetativ vej, og da der findes mange (navnløse) varieteter er det mest betryggende
at se dem i blomst inden de købes. Blåregn blomstrer endnu mere pragtfuldt j Mel¬
lemeuropa end her i landet, et bevis på at de ønsker en solluld plads, på sydsiden
af et hus, op over en sydvendt tagstensflade eller allerbedst som på billedet her inde
under et glastag, hvor der jo altid bliver noget varmere. Navnlig den japanske art
kommer først rigtig til sin ret, hvor klaserne kan hænge frit.

På japanske billeder ses den ofte som tag over små brohoveder ud i en sø. Der
hvor solen kan bage Ira oven og samtidig kaste reflekslys op under løvtaget føler
W. multijuga sig hjemme, og er af æventyrlig pragt.

Roskildehaven ligger højt og tørt på stærk kalkholdig lerjord, men blåregnen trives
også godt på grusunderlag, derimod neppe på sur og fugtig bund. Det er hurtigvok¬
sende planter, der kan slynge sig 5-6 m op allerede på den første sommer efter plant¬
ningen, når de får fat i en "udspændt tråd eller tremme. Undertiden plantes blåregn
ved et tagnedløb, som den gerne benytter men i løbet af få år snører fuldstændig
sammen, efterhånden som stammen bliver tykkere. Det rigtigste er at spænde en lod¬
ret wire op i ca. 10 cm afstand fra murfladen og lade planten begynde med at gå
til vejrs. Højere oppe kan den derefter få lov at brede sig i et altangitter eller langs
udspændte tråde på den flade mur. Som fritvoksende busk på en plæne eller mellem
stenplanter kun støttet til en solursokkel eller andet lignende bliver den kinesiske blå¬
regn overordentlig dekorativ i løbet af få år, når længdevæksten hæmmes ved knib¬
ning og omsættes til kortleddede blomstergrene. E. Erstad-Jørgensen.
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ROB1NIA HISPIDA CAMUSETTI

Ingen af de forskellige Robinier der vokser på friland hos os kan i nærbillede
måle sig i skønhed med Kobinia hispida Camusetti. De rødbørstede brune grene og

grønne kraftige skud, det bløde løv der til
at begynde med er brunligt og stadig be¬
varer et vist gyldent skær i det lyse grønne,

og dertil en overdådighed af yndigt rosen¬
røde blomsterklaser, hver blomst ligesom fo¬
ret med hvidt blandet med mørkere endnu
ikke udfoldede blomster, alt dette forener sig
til den mest bedårende helhed. Når dertil
kommer at blomstringen strækker sig over
flere uger efter at syrener og den alminde¬
lige guldregn er afblomstret og en udtalt til¬
bøjelighed til remontering hen i September,
er det ganske urimeligt at llobinia hispida
Camusetti ikke er mere kendt og anvendt
end den er.

Når professor O. G. Petersen i sin ud¬
mærkede bog: Træer og Buske angiver
plantens højde som „indtil 1 m, i kultur høj¬
ere" giver det indtryk af en spinkel lille
busk, men sandheden er, at den skyder
årsskud af både en og halvanden meters
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længde og f. eks. her lios mig i løbet af tre år nåede op over en 3 m liøj gavl.
Sagen er imidlertid, at dens ved i endnu højere grad end tilfældet hos andre Ro¬

binier er skørt som glas, og at buskene derfor årligt bryder sammen, når de ikke
espalieres på en væg og passes med tilbinding, et arbejde der ikke er vidtløftigt, da
grenene som allerede sagt er lange.

Tidligere kunde man altid få denne varietet forædlet på højstamme og undertiden
også som busk. At den ikke lindes i de førende planteskolers kataloger for i år be¬
tyder forhåbentlig ikke, at den er gået helt ud af handelen. I så laid må den vir¬
kelig fremskaffes igen, og ikke på stamme men som busk der kan bindes til en væg.

E. E.-J.

H A L E S I A CAROLINA
r

I Constantia have i Rungsted blev der på nyindtaget jord i 1Q27 blandt meget
andet plantet nogle få Malesia, af hvilke jeg sidst i Maj dette år tog ovenstående billede.

Halesia Carolina (= H. tetraptera) er i sin hjemstavn et træ, men bliver i Nordeu¬
ropa kun en busk af 3—5 ni højde. Men det er en smuk busk, der ude i Kungsted
hvor jorden er god markjord på grusblandet lerjord, er vokset kraftigt til. Pladsen
hvor den står er solåben, og den har blomstret de sidste 2—3 år eller måske flere
gange. Også på Frederiksberg, hvor jordbunden er ret stiv og kold, findes eksem¬
plarer, som trives vel og blomstrer flinkt. Billedet viser det matgrønne løv på slanke
grene og de yndefulde hvide klokker med svagt rosa eller grønligt skær. E. E.-J.
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A N D E M A D
Andemad er sikkert den almindeligste og bedst kendte Vandplante. Den hedder

Lenina og er botanisk set ret interessant: ISIade og Stængel er blevet til en forgrenet
Løvplade, paa bvis Underside Rødderne sidder. Der findes her i Landet 4 Arter, af
hvilke Liden Andemad, Lemna minor, er den almindeligste.

(Jm Efteraaret dannes Yngleknopper, ved I Ijælp af hvilke Andemad formerer sig
og overvintrer; de synker ned paa Bunden for der at afvente mildere l ider, medens
selve Planten dør bort; det er altsaa Forklaringen paa, at man ikke ser noget til An¬
demad om Vinteren.

Andemad kan hurtigt dække Overfladen i et Vandhul, og derfor er de fleste
Ejere af et Bassin ikke i Stand til at være lige saa begejstrede for Andemaden som

Ænderne; den har dog en Fordel fremfor andre Vandplanter: den taaler utrolig me¬
gen Skygge.

Det er ikke nemt at „luge" Andemad væk: en Rive kan dog fjerne en Del; men
inden De bruger den, se saa endnu engang paa hosstaaende Billede.

I dette Vandbassin, der findes i den.smukke Have ved Herregaarden Krapperup
i Skaane (ved Molle), bestaar „Beplantningen" udelukkende af Andemad, og den
saftiggrønne Flade, der kun brydes af Vandstraalens Plasken, virker saa betagende
paa Havens Gæster, at de maa helt ud og træde paa V^dbendkanten for at se, om
det nu ogsaa er Andemad. Willy F. Hansen.
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EXO CHORDA
Skønt det syncs umuligt i Øjeblikket at komme til Klarliecl over de torskellige

Arter indenfor Exochorda-Slægten, maaske fordi de er meget varierende eller stærkt
krydsede, vil jeg dog her gøre opmærksom paa Slægten, indenfor hvilken der i alt
Fald findes flere værdifulde Arter eller Varieteter.

Slægten hører til Rosenfamilien, men minder i Habitus mere om Philadelphia,
hvilket overfladisk set ogsaa er Tilfældet med de renhvide Blomster, som sidder i
smaa Klaser eller vel snarere Aks i Spidsen af korte Sommerskud. Ved nærmere
Eftersyn er Blomsten dog mere interessant, idet Kronbladene foroven er brede, men
løber ned i en smal Negl, hvorved der bliver Aabninger mellem dem, som minder
om Aabningerne mellem Egerne i et Hjul. Udfor hvert Kronblad sidder 3 eller 5
Støvdragere — Antallet skal være Artskendetegn, men synes noget usikkert. Da jeg
først blev opmærksom paa Exochorda, blev jeg aldeles overrasket og blændet af dens
renhvide Blomsterpragt, som sædvanligvis udfolder sig i Slutningen af Maj, i Aar dog
allerede i Begyndelsen af samme Maaned. Den paagældende Busk er indkøbt under
Navnet Exochorda Alberti macrantha, som skal være en Krydsning mellem Ex. Alberti
(= Ex. Korolkowi) og Ex. grandiflora, og den har dejlige, store, renhvide Blomster,
som staar smukt mod det lysegrønne Løv. Den, vi har under Navnet Ex. Alberti er
ikke saa rigtblomstrende, har mindre Blomster og blomstrer senere.

Andre Steder har jeg set Ex. Korolkowi med meget mindre Blomster; men da

Exochorda i et af l'rederiksbert' kom¬
munes Anlæg. Synes at trives udmærket

i Græsplænen.
Foto: M. G.
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Exochorda i Constantias
Have i Rungsted. Billedet
er taget paa en blæsende
Dag, da Jorden under Bu¬
skene laa hvidspættet af
afTaldne Blomsterblade, og

dog er der rigeligt tilbage.
Foto: E. E.-J.

det egentlig kun er tie storblomstrede, der har videre Værdi, vil jeg foreløbig anbefale
ovennævnte Ex. Alberti macrantha, eller forkortet Ex. macrantha, som findes i enkelte
Planteskolekataloger, — og heldigvis er Planteskolerne mere stabile med Hensyn til
Plantenavne end Botanikerne, som ynder at skilte med Navnene, saa Lægfolk snart
hverken ved ud eller ind i de Planteslægter, det er gaaet mest ud over.

Vel er Exochorda smuk, ogsaa om Vinteren, naar den staar med sine talløse kan¬
tede Frøkapsler; men den er ogsaa noget fordringsfuld, — den bør have en god, varm
Plads og ikke Skygge, for saa bliver den gejl i Vækstein og blomstrer ikke. Den synes
derimod at befinde sig udmærket paa Stamme og giver da smukke, rigtblomstrende
Smaatræer, hvilket hosstaaende Billede bærer Vidne om. Michael Gram.

ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY
Det baade ansete og fornemme Kongelige engelske Haveselskab, som har Prinsen

af Wales til Protektor, er med sine 130 Aar Verdens ældste Haveselskab, og det
havde ved Udgangen af 1Q32 ca. 284.OO Medlemmer, ikke blot i England, men i alle
civiliserede Lande, — 3 Ciange saa mange som for 2,5 Aar siden. Det er saaledes og¬
saa det største Haveselskab i Verden. Selskabet er ikke blot, som det kongelige dan¬
ske Haveselskab nu igen nærmest er blevet det, et Selskab „til Blomsterdyrkningens

79



Fremme"; men det arbejder for alle Grene af Havebruget og udfolder stor Aktivi¬
tet,—i Hovedsagen gennem Afholdelse af talrige Udstillinger og Opretholdelse af
Haven og Forsøgsstationen i Wisley, men ogsaa ved anden Virksomhed, hvorom
skal berettes i det lølgende.

Selskabet har sit Hovedsæde, Kontorer og en mindre Udstillingshal i Vincent
Square i London.

Af Udstillingerne er den mest kendte den store Foraarsudstilling, som hvert Aar
i Slutningen af Maj afholdes i Chelsea, og som ogsaa besøges af mange danske og
ofte findes omtalt i Gartner-Tidende.

Rosenfelt, i Baggrunden Administrations- og Laboratoriebygningen.

Desuden afholdes hele Sæsonen igennem mindre Specialudstillinger, f. Eks. i 1933
ca. 30 forskellige, ofte arrangerede sammen med de talrige Foreninger for særlige
Plante-Arter, som findes i England, saasom Alpine Garden Society, British Carndtion
Soc., Rhododendron Association, Iris Soc., Cactus and Succulent Soc., British Delphinium
Soc., National Sweet Pea Soc., Nat. Dahlia Soc., Nat. Chrysanthemum Soc., Nat. Tu¬
lip Soc. o. 11. Af andre Specialudstillinger kan nævnes: Narcisser, Primula og Au¬
rikler, Violer og Stedmoder, Orchideer, Drevne Grøntsager og Frugt og aim. Grønt¬
sager, og saa ind imellem Udstillinger af Sæsonens Blomster.

Den anden Hovedvirksomhed, Driften af Selskabets Have med alt, hvad dertil
hører, er et helt Kapitel lor sig.

Fra l822 havde Selskabet sin Have i Chiswick; men i 1Q00 blev det besluttet at
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fejre 100-Aars Jubilæet i 1Q04 nietl Erhvervelse af en ny Have, og her havde Sel¬
skabet det Held at faa stillet en Ejendom, Wisley i Surrey, til Kaadighed af Ejeren,
Sir Thomas Hanbury, — en god Idé til Efterfølgelse for én eller anden Velynder af
vort eget kongelige Haveselskab, som vel ikke ønsker at flytte, men snart burde have
en Filial.

Wisley var allerede kendt i England, inden Selskabet overtog Ejendommen, idet
G. F. Wilson 30 Aar forinden i en gammel Egeskov, som en af de første i sin Art,
havde indrettet nogle acres „ Wild Gardenhvor han særlig dyrkede Gentiana, blaa
Primula og Lilier som Specialiteter.

Stenhaven i Juni. Saxifraga m. in. i lilomst.

Ejendommen var slet ikke ideel til Formaalet, idet Jorden var yderst slet, sandet,
og Dele af den slemt udsat for Nattefrost; men man gik saa paa den anden Side
ud fra, at Planter, som trivedes her, vilde kunne trives overalt i England.

I Tidens Løb er hele Arealet indtaget til Have — i den ene eller den anden Form,
og der er erhvervet forsk, tilstødende Arealer, saa Selskabet nu raader over ca. 220
acres. Her er opført en smuk og velindrettet Administrations-, Laboratorie- og Sko¬
lebygning, der er bygget adskillige Drivhuse saavel til Formering og aim. Plantekul¬
tivering som til Specialkulturer af f. Eks. Vin, Fersken, Figen, Meloner, Orchideer
o. s. v., og der er bygget en Del Boliger for Funktionærer og Arbejdere.

Hovedformaalet med Haven maa vel nok siges at være Prøvedyrkning af Frugt,
Køkkenurter og Blomster, som har fundet Sted siden l8l8. For 1- og 2-aarige ur-
teagtige Planter gøres det nu paa den Maade, at der hvert Aar dyrkes et saa stort



Antal Arter, som man kan overkomme, og liver Art tages saa op igen med 5. 10
eller 1,5 Aars Mellemrum.

Efter Prøverne kan der tildeles Sorterne forskellige Certifikater, „Commended",
„Highly Commended", „Award of Merit" og „First Class Certificate".

Af Stauder er der indrettet en Samling af alle de Sorter, som har faaet en af
Craderne, ligesom Nyheder indkøbes efter Udstillingerne til Sammenligning med tid¬
ligere belønnede. Frugtsorter prøvedyrkes ogsaa efter et særligt Arrangement med
Landbrugsministeriet.

Ligesom herhjemme finder der en Uddeling af Planter og Frø Sted til Medlem¬
merne, tidligere kun af Nyheder, men nu ogsaa af ældre Sorter, — i Stedet for at
kaste overflødigt Materiale bort. Der uddeles aarligt c. 1,50000 Planter. Med Hjem¬
bringelse al Nyheder tor Øje har Selskabet deltaget i adskillige Ekspeditioner til
fjerne Lande.

I Laboratoriet arbejdes der med aktuelle Spørgsmaal indenfor Havebruget, der
er saaledes i Aarene 1907-29 udsendt over 100 Beretninger 0111 Plantesygdomme,
Insektangreb, Gødskning og Kultivering, Befrugtning o. s. v. Størstedelen af Drivhus-
forsøgene er overgaaet til den gartneriske Forsøgsstation, „Lea Valley Experiment
Station".

Haven har endelig ogsaa Betydning som Uddannelsessted, idet der er Plads til 30
unge Mænd, dels ved praktisk Arbejde, dels i Laboratorierne. Ca. 300 unge Mænd
har gennemgaaet Uddannelse her og afsluttet den med Eksamen.

Af Selskabets øvrige Virksomhed skal nævnes.
Møder hver 14. Dag i Forbindelse med Udstillinger, — de blev i 1932 besøgt af

IIO586 Deltagere, Inspektion af Medlemmernes Haver med Algivelse af llaad og Vej¬
ledning, — dog ikke helt gratis, 3 Guinées for en Dag, 5 lo<* to Dage + Rejse- og
andre paaløbende Udgifter; men saa kan vedkommende ogsaa forlange en skriftlig
Redegørelse. Og Konsulenten er altid fuldt optaget! Udgivelse af Skrifter: Selskabet
udgiver en diger Aarbog, „The Journal of the R. H. Spaa adskillige Hundrede
Sider. Den sidst udkomne Aarbog indeholder bl. a. Artikler 0111: „F,nglish gardens
in Medieval, Tudor and Stuart times", „New Roses", „Autumn Colours at Sheffield
Park, Sussex", „Plants in Relation to Light and Temperature", „Modern commer¬
cial Fruit Planting", af hvilke flere er meget interessante og smukt illustrerede. Der
er Lister over præmierede Sorter af Dahlia, Delphinium, Iris, Pyrethrum og Lathy-
rus, Anmeldelser af nye Bøger og meget mere. Desuden udkommer en aarlig Beret¬
ning om Selskabets Virksomhed, samt forsk, periodiske Skrifter og Publikationer ved¬
rørende særlige Emner, som tages op til Undersøgelse.

For paa synlig Maade at kunne hædre fremragende britiske Borgere, som har
gjort sig særlig fortjente af Gartneri og Havebrug, indstiftede Selskabet i 1^97 i
Anledning af Dronning Victorias 60-Aars Regeringsjubilæum The Victoria Medal of
Honour in Horticulture — V. H. M. Den kan samtidig indehaves af 63 Personer, An¬
tallet af Dronning Victorias Regeringsaar.

Desuden udnævner Selskabet siden 1930 offentligt eller privat ansatte Personer,
som har ydet Havebruget udmærkede Tjenester, til Associates of Honour, — i Løbet
af de første 3 Aar er udnævnt 90. Endelig udnævnes ALresmedlemmer, — hvoraf Fler¬
tallet er Udlændinge — dog ingen danske. Michael Gram.
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AMATØR-ROSENUDS T I L L I N G E N
I DET KGL. DANSKE HAVESELSKAB

bød, udstillingsmæssigt set, ikke paa noget ekstraordinært; men det kunde man vel
heller ikke vente af dette første Forsøg paa at lokke Amatørerne frem. Næste Gang
vil alle dem, der denne Gang holdt sig beskedent tilbage, tænke: „Det kunde Du
have gjort mindst lige saa godt", og saa vil man faa at se! De mange dejlige Roser
stod godt mod de sorte Vægge,— en enkelt Stand af kun hvide Roser i hvidt Por¬
celæn lidt haardt, et andet Sted ødelagde et højrødt Baand paa en pyntet Kurv
det hele; men ellers var det pænt,— kun savnes lidt Opfindsomhed i Opstillingen.

Selve de mange Sorter vil det føre for vidt at komme ind paa; —man ved jo ikke
engang 0111 Repræsentationen her giver et Udtryk for, hvad der dyrkes i Haverne.
Den smukkeste var vel nok den elegante, næsten enkeltblomstrede, sartrosa Dainty
Bess, som lovede et overdaadigt Flor. Den bragte da ogsaa sin Ejer, Docent Paludan
en stor Sølvmedaille.

Tre andre Udstillere opnaaede samme Udmærkelse, nemlig Fru L. Blond, Char¬
lottenlund, for en smukt pyntet Skaal, Hr. A. Jespersen, Hjortholms Allé, for en smuk
Samling i forsk. Sorter og Hr. Borge Svendsen, Gentofte, for en lignende Samling.

Desuden uddeltes II mindre Sølvmedaiiler og 4 smukke Ærespræmier, som de
4 store Hovedstadsdagblade havde udsat. Den ene at disse tildeltes Overretssagfører
Gulmanns smukke og righoldige Samling. D. T. Poulsens Planteskole fremviste alle sine
egne Tiltrækninger, af hvilke særlig skal nævnes Ingar Olsson og den allersidste,
Anne-Mette, som endnu ikke er bragt i Handelen. M. Gram.

L I T TERATUR ANMELDELSER
Botanisk Have

'har udsendt Beretning om Virksomheden i Femaaret 1Q2g-33, udarbejdet af botanisk Gartner Axel
Lange. Man faar herigennem et Begreb om, hvordan der leves og virkes i denne Have, som jo og¬
saa er et Led i de Parkanlæg, Byens Befolkning har til Raadighed og som saadant skattes af mange,
naturligvis mest af de rigtig planteinteresserede.

Botanisk Have kan paa Grund af sin særegne Mission ikke blive en Folkepark; men der lægges
dog ogsaa fra Ledelsens Side Vægt paa, at det landskabelige og parkmæssigé er i Orden, - saaledes
er der efter Lektor G. Georgsens Plan i de senere Aar sket betydelige Omlægninger af Partiet foran
de store Væksthuse, som betyder en virkelig Forbedring af dette forhen øde og ikke videre skønne

M. G.

Margareta Moberg: Vackrare Vardagstradgård.
Albert Bonniers forlag. Stockholm. 1934-

Et hefte på 48 store kvartsider. Naar man lukker det op, bliver man meget glad og begejstret
for det lille arbejde, fordi det helt igennem giver udtryk for et egenartet sind. Personlig opfattelse
er nu engang en af de inest værdifulde ingredienser i al kunst. '

Forfatterinden siger i sit' forord, at hun har tænkt sig en slags modejournal for hverdagshaver,
hun vil dog ikke, at man skal anlægge sin have efter nogen mode, men efter hver sin smag og op¬
fattelse. Billeder og tekst skal derfor vise forskellige løsninger hvorefter den haveinteresserede kan
„ta ut hele modeller for nyanlaggningar eller mindre detaljer fflr små forandringar i den gamla
tradgården".

Det er næppe noget godt program. Vi har efterhånden slet ikke så få'haver her i landet, hvor
hjemlige og udenlandske haveelementer er kopierede. Men selv hvor en kultiveret ejer står for over-
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foring nf vandhaver a la Hampton Court eller andet fint og godt, der vil der alligevel så godt som
altid være et eller andet der glipper. Ofte er det en ubetydelighed, og derfor så meget mere irrite¬
rende. Nu tager Frøken Mobergs arbejde vel sigte på mindre haver, og forfatterinden svarer i bogen
på anmelderens indvending ved at sige: „Jag kånner val till att man sager att monsterritningar for
triidgårdar icke kunna anvåndas, emedan varje triidgård åndock måste utformas just efter fiirhållan-
dena på platsen. Detta iir hlott delvis riktigt. Regelbundna tomter på sliit mark inte endast kunna
planteras efter normalritningar utan planteras i verkligheten så till den grad efter vedertagna schab-
loner att det dar ar nåstan omojligt finna en triidgård som avsevart skiljer sig från de andra".

Se, det lyder så rigtigt, men anmelderen har under arbejdet med et stort antal småhaver netop
erfaret, at det er mærkværdigt så forskellige den art haver bliver, når der bliver arbejdet med dem.
Dog er vore huse af den art måske mere forskelligartede end i Sverige. Frøken Mobergs bog behand¬
ler detailler som indgangen, hegnsplantninger, plantninger i gård og ved indgange, siddepladser, re¬
gelmæssige og frie blomsterarrangementer, trapper, byhaver og en del monsterforslag til mindre haver
på rektangulære arealer. Den slutter med en omtale af vindueskarmen året rundt.

Teksten er så yderst fornøjelig og velskrevet, læs blot om hvorledes Svensson anlægger sin have
efter at han selv og konen og naboen og planteskolemanden har anbefalet alt muligt. „En dag går
han til salutorget orh koper dår en tusenskona på rot. Med den går han upp till tomten som ånnu
ligger helt kal orh ftirviintansfull som ett barn på lillejulafton. Mitt på tomten planterar han tusen-
skonan. Sedan går allt liksom av sig sjålvt, kring tusenskonan gøres en rund rabatt, kring rabatten
en griismatta, kring gråsmattan en gång. Jorden utanfor gången får bli till litet av varje som man
sedan kommer att tånka på". Illustrationerne er dels fotografier, som burde være langt bedre, og i
særdeleshed burde de være bedre reproducerede, og dels er der en masse såre fornøjelige tegninger
der viser detailler og næsten en hel snes skitseforslag til sm&haver. Disse sidste er nu ikke alle lige
gode, 46 og 58 synes mig at være rene „gegenbeispiele".

Men alle indvendinger til trods forekommer det mig, at bogen er et godt og nyttigt lille arbejde.
Det giver læseren en oplevelse af noget personlighedspræget som opvejer alle anker og en del mere til.

C. Th. Sørensen.

Danmarks Naturfredningsforenings Aarsslirift 1Q33-34.
Det er en virkelig Fornøjelse at blade dette Aarsskrilt igennem og læse om, hvad Foreningen

udretter, - man inaa komme til at holde mere af sit Land ved at blive præsenteret for alle de mange
smukke Partier, som gengives, og selv om man er Gartner eller Havearkitekt, maa man give Jeppe
Aakjær Ret, naar han siger:

Lad ikke haant om Hedens „golde" Gave;
det Land er fattigt, som er idel Have.,

Naturfredningsarbejdet er i det forløbne Aar særlig præget af Strandfredningssager og Fredning
af jydske Hedeomraader. Saaledes skal nævnes, at der er fredet et Strandareal syd for Kol'sør, der
arbejdes videre med Forholdene ved Køge Bugt, forskellige Kyststrækninger under Dragsholm i Ods¬
herred søges fredede, under Holsteinsborg er betydelige Strandarealer stillet til Raadighed for Offent¬
ligheden, paa Fyn er der givet Offentligheden Ret til Færdsel, Ophold og liadning paa en Del af
Køgebjerg Strand under Hverringe, og i Jylland skrider Fredningen af Stranden ved Æbeltoft Vig
godt frem, der forhandles om Fredning af klitterne syd for Grenaa, og man har Opmærksomheden
henvendt paa Strandfredning ved flere andre østjydske Hyer. 1 Sønderjylland hviler Almenbedens
Ret til Færdsel langs Stranden paa ældgammel Hjemmel i Jydske Lov, og ved Vesterhavet indrøm¬
mes Almenhedens Ret til Færdsel langs Stranden af enhver, - og man overvejer nu Spørgsmaalet om
et almindeligt Forbud mod Bebyggelse indenfor en vis Afstand fra Stranden.

Al denne Aabnen Adgang for Publikum kan jo ikke egentlig kaldes Fredning af Naturen, hvil¬
ket ogsaa illustreres slaaende af nogle typiske „Madpapirsbilleder". Burde saadanne ikke slaas op i
Skovtog o. lign. Steder til Skræk og Advarsel? Den mest betydelige Hedefredningssag drejer sig om
store Arealer, vistnok over ll(K) Tønder Land af det særprægede jydske Landskab ved Hald og Dol¬
lerup syd for Viborg. Ja, der er meget mere; men vi kan ikke nævne alt, kun anbefale enhver, som
er interesseret i Danmarks Natur og i de Problemer, der knytter sig til dens Revarelse i saa vid
Udstrækning som muligt, at stifte Bekendtskab med Naturfredningsforeningens Aarbøger og andre
Billedværker, som faas gennem l oreningen. . M. G.
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PARKFORHOLD m. m. VED HINDSGAVL
Havearkitekt 1. P. Andersen.

I de Bestræbelser, der øves for at faa det, der er Foreningen „Norden"s bærende
Ide, til at fæstne sig i de nordiske Folks Sind, er dette at skabe et Hjem, hvor Sam¬
hørigheden kan vokse og føle sig værnet og tryg, noget af det betydeligste.

For Danmarks Vedkommende blev det Hindsgavl, der kom til at danne en skøn

H/NDS G/1UL PARK.

mtutm»■»aijwuowiwwiiw
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og betagende Ramme 0111 dette Begreb. — Lykkeligere kunde man ikke faa virkelig¬
gjort tanken om et Hjem for Samfølelsen i nordisk Aand end her, hvor Naturen
smiler et Smil saa bedaarende — og vi tør vel nok sige typisk dansk — som faa Ste¬
der i Danmark.— Og Huset, „Slottet", som man siger, hvor velgørende at det netop
ikke er et Slot med Taarne og Tinder, men bare et Hus, hvor hver Linie, hver Form,
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Udsigten fra Havetruppen over Lillebælt til Fænø.

ja jeg fristes til at sige, liver Sten og liver Fuge aander dansk Sind og Hjertelag.
Mildere og venligere kunde vi ikke byde vore Frænder i Nord Velkommen hjem end
her. Man behøver da heller ikke lang l ids Samvær med de skiftende Hold Ira fjern
og nær for at konstatere, at én, højst halvanden Dag er nok til, at Mennesker af
meget forskellig Indstilling, i denne aandeligt livgivende Atmosfære, smelter sammen
til en Enhed og Samhørighed, der giver Slægtskabs- og Frændskabsfølelsen en na¬
turlig Vækst og Form af stor Holdbarhed.

Da Hindsgavl foreløbig kun benyttes i nogle Sommermaaneder, maa Parkforhol¬
dene blive noget al dette Steds mest betydende Omraade, idet Ophold og Samvær
udfolder sig i stort Omlang i det Fri. Opgaven bør derfor ikke mindst være i videst
mulig Udstrækning at skabe Orden i alle Parkens Forhold og bringe dennes monu¬
mentale Bevoksninger i ubrudt Harmoni til det omgivende Landskab udadtil og de
smukke gamle Bygninger indadtil.

Parken ved Hindsgavl ejer, som vore gamle Herregaardsparker i Almindelighed,
meget store Skønhedsværdier, dels ved sin Beliggenhed, dels ved sin Rfgdom af hun-
dredaarig Træbestand. Men desværre er disse Værdier kun i ringe Grad udnyttede
og kun daarligt understøttede ved Parkens Udformning.

Denne er nemlig, ligervis de fleste af vore Herregaardsparker, i sin Opbygning
yderst dilettantisk behandlet, hvilket selv de herlige gamle Bevoksninger ikke er istand
til at borteliminere. Det, der virker saa indtagende ved et flygtigt Syn paa Park og
Forhold her, er i Virkeligheden det skønne omgivende Landskab. — Det lyder para¬
doksalt, men er ikke desto mindre den rene Sandhed, og selv om dette for den ure¬
flekterende Beskuer ikke er direkte indlysende, thi nøjsomme i Kravet til Parkskøn-
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Hovedbygningens Haveside.

lied er de fleste, saa er det dog saaledes, at mere følsomme Sind mærker Manglerne,
ligesom velordnede Forhold ikke undlader at paavirke alle rent umiddelbart.

Ved det foreliggende Planforslags Virkeliggørelse haaber man at opnaa, at det
nuværende, paagaaende Præg af Tilfældigheder forsvinder, saaledes at de store Skøn-
hedsværdier, der forefindes, kan komme til at virke. I korte Hids skal jeg søge at
redegøre for, hvad Planen i sine Hovedtræk gaar ud paa. — Det tilstræbes at etablere
en naturlig Sammenknytning imellem Park- og Bygningsomraadet, saaledes at Byg¬
ningens Linieudtryk paa enkel og redelig Vis arbejder sig ud i Terrainet.

Endvidere søges tilvejebragt store ubrudte Græsllader, der paa særlig betydende
Punkter fortoner sig ud i det omgivende Landskab og iøvrigt, i Forening med Træ¬
gruppers og anden Bevoksnings Opstalt, frembringer de Bumforhold, hvis rigtige Ud¬
formning er al Parkkunsts Alfa og Omega.

Udsyn og Billeddannelse ud imod det omgivende Landskab søges udformet bredt
og naturligt ved skaansom Udhugning — ikke som det saa ofte ses ved snævre Kig,
hvor man kun ser et Lysglimt, der i Virkeligheden er ganske formaalsløst, thi noget
Billede giver det ikke. Med Hensyn til Udhugning og Udtynding tilstræbes det des¬
uden at frigøre de monumentale Trægrupper og fritstaaende Præer for al Opkom-
lingsvækst og, ved nænsom Borthugning, iøvrigt give Gruppér og enkeltstaaende Træer
den klarest mulige Silhuetvirkning. Ved saadan maalbevidst Udhugning kan der ofte
indvindes Bumdannelser af megen Skønhed; men den bør naturligvis kun foretages, naar
man med Sikkerhed ved, hvad der vindes.

1 en Park som Hindsgavls, hvor der i lange Tider ikke er fældet andet end det,
Stormen har besørget, er der mange mørke Punkter, hvor kun »Dysterhed er raadende;
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Rosenhaven vest for Hovedbygningen.

her maa man med Forstaaelse og Varsomhed hjælpe Lyset igennem, thi Lys, Ven¬
lighed og Ho maa være en Parks fremherskende Egenskaber. Jeg mener ikke hermed,
at al Skovstemning skal forjages fra Parken, tvertimod, men hver Ting paa sit rette
Sted. — Lys og Skygge i den livligst mulige Vekselvirkning mod rolige udbredte Græs¬
flader og Trækronernes kraftige Struktur, deter det, der giver den Stemning og Idyl,
der er saa kvægende for Sindet. —

Hvem der ikke iforvejen har kendt Parkforholdene ved Hindsgavl vil selv sagt
ikke af det foreliggende kunne hedømme Forskellen paa før og nu, hvilket naturlig¬
vis heller ikke er af væsentlig Betydning, idet Hovedsagen er, at Nyordningen i det
hele antager Form af Velordning. Men for dog at orientere lidt angaaende før og
nu skal jeg i korte fræk forklare nogle af de Ændringer, der er sket, eller vil ske
i nær Fremtid.

Midt for Terrassen, ved Hovedbygningens Haveside, strakte sig vinkelret for denne
en ca. 5 ni bred llampe, der af en tidligere Ejer formodentlig var anlagt saa bred,
for at man med Hestekøretøj kunde køre-til og fra Parken og holde for ved Have¬
døren. Da Terrassen ved Bygningen ligger ca. 2V« m over Terrain og dette yder¬
ligere skraaner stærkt, vil man forstaa, at denne grusbelagte Rampe, der tilmed strakte
sig langt ud i Græsfeltet, dominerede ganske overordentlig stærkt i dette Hovedparti
af Parken. Fjernelsen af dette billedforstyrrende Moment blev da ogsaa det første,
der blev taget fat paa. Fra Terrassen kommer man nu ned i Parken ad fire Trapper,
en 4 i" bred i Bygningens Midterakse og to smallere ud for Gavlene af hver af de
to Sidefløje, samt en imod den vestlige Parkdel. Som Motivering for disse mange Ned¬
gange tjener den Brug, der gøres af Stedet, idet det forekommer, at der flere Gange
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Thepavillonen i Parken.

om Dagen, efter endt Foredrag etc., paa engang strømmer indtil 150 Mennesker fra
Bygningen ud i Parken, hvilket kræver Mulighed for hurtig og bekvem Fordeling.
Trapperne er fremstillet af gamle Jernbanesveller paa Højkant, som er fæstnede bag¬
til til svære Træpløkke, og Trinet bag Svellen er udfyldt med aim. Makadam. Disse
Trapper er meget billige at fremstille og ser overordentlig nydelige ud, og da de til¬
med er meget behagelige at gaa paa, kan Fremgangsmaaden anbefales. I dette Til¬
fælde var Svelletrapperne tænkt som foreløbige, indtil der kunde blive ftaad til Ce¬
ment- eller Stentrin; men jeg tvivler om, at dette vil blive pænere. Som Indramning
af Terassen er anvendt en meget gammel Buksbomhæk, der før tjente som Indfatning
i en nu nedlagt Rosenhave. Hækken er ca. 0,40 X 0,40 i Højde og Bredde og blev
henflyttet i Partier og plantet, som den stod. Eksperimentet er lykkedes nogenlunde,
og naar det kun er nogenlunde, skyldes dette Sommerens voldsomme Tørke; men
Omfanget af udgaaede Partier er dog ikke større end, at Skaden let kan repareres.

Foruden Fjernelsen af Hampen er der endvidere, for at skabe et stort roligt Bil¬
lede i denne Hovedudsigt over Lillebælt imod det smukke Fænø, ryddet ret stærkt,
navnlig i højre Side et stort gammelt Busket, der trængte sig langt ind i Billedet, saa
langt, at Flagstangen kun saaes ovenover. Ligeledes i venstre Side, omtrent helt nede
ved Vandet, er der bortryddet et stort Parti Kastanier, der sammen med Buskettet
til højre snævrede Udsigten meget stærkt ind. De mi synlige, lave Busketter bestaar
af Rhododendron, hvis Virkning er meget smuk.

Der mangler endnu, for at Græsfladen, saavel set fra Hovedbygningen, som ne¬
defra opefter, kan komme til at virke helt ubrudt, en Forlægning af den Gang, der
gaar tværs over. Naar dette er sket i Henhold til Planen, vil Gangen være usynlig
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i Længderetningen, idet dens Beliggenhed bliver i en naturlig Sænkning i Terrainet.
1 denne Del af Parken er Gangarealet indskrænket til det mindst mulige, mange

af de gamle Gange er nedlagt og kun enkelte nødvendige Forbindelser nyanlagt. løv¬
rigt er der fri Adgang til at færdes paa Græsset overalt, og dette holder, trods det
voldsomme Slid, det er udsat for, udmærket.

1 den vestlige Del, ad Skoven til, har Forholdene krævet noget mere Ganganlæg,
mere end godt for en pyntelig Flan. Aarsagen er, at en Del gamle, i Planen tilsy¬
neladende irregulære, men i Virkeligheden meget smukke Gange har man ment at
maatte bibeholde. Og af Hensyn til at alle Adgange til Eng, Strand og Skov gaar
igennem denne Parkdel, har den ret omfattende Spadseretrafik, der skal kunne fore-
gaa i al Slags Vejr, krævet nye Ganganlæg. —

I det hele taget maa Løsningen af Gangproblemet ses i Relation til, at Forhol¬
dene kræver alsidig Tilgængelighed i godt og daarligt Vejr, samt tidlig Morgen og
sen Aften.

Med Hensyn til Planen iøvrigt skal jeg bemærke, at jeg i videst mulige Omfang
har tilstræbt ved Nyordningen stærkt at understrege Karakteren af den gamle Her-
regaardspark, som, trods alle moderne Synspunkter, alligevel er den, der svarer bedst
til den gamle skønne Bygningsform, den vældige Vegetation og det storladne om¬
liggende Landskab.

ET PAR DEKORATIVE ORIENTALSKE PLANTER
De Planter, som her skal gøres til Genstand for en kortere Omtale, har været

længe kendt i Kultur, men har ikke formaaet at vinde sig den Position, som de i
Virkeligheden fortjener, rimeligvis fordi de ikke hører til dem, der let lader sig for¬

mere i Massevis, og tildels ogsaa fordi
de kan vise en vis Grad af Lunefuld¬
hed. De har derfor hidtil mest været
at finde i de botaniske Haver og i
tie faatallige særlige Planteliebhaveres
Samlinger. Men fra disse Omraader
har senere Aars Legioner af Plante¬
elskere jo gjort talrige Erobringer, og
de bør ogsaa søge at faa disse to
Planter inddraget mellem deres Land¬
vindinger.

Allium karataviense er en Løgart, der
. i 1876 blev beskrevet af den kendte
russiske Botaniker Ed. Begel (opr.
Schweizer) efter Materiale, som hans
Søn havde fundet i Turkestan; — for¬
øvrigt var den allerede Aaringer for-

Allium karataviense.
Botanisk Have, Juni 1934-

Foto: E. Nielsen.
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Eremostachys laciniata.
Botanisk Have, Juni 1934.
Foto: E. Nielsen.

inden funden uden dog at være ble¬
ven navngiven.

Det, der karakteriserer denne
Løgart, er dens lave, brede Vækst.
Den bliver næppe niere end 15 cm
høj og faar normalt kun 2 Blade —

sjældnere 3 a 4j men disse er til
Gengæld saa meget mere karakte¬
ristiske, 10-15 cin lange og 6-10 cm
brede, graalig-grønne, brede og med
Bladspidserne bøjede elegant helt
ned til Jorden. Imellem Bladene ra¬

ger et kort Blomsterskaft op, del¬
ender i en Skærm, kuglerund i Form,
og henimod lOcmi Diameter. Blom¬
sterne, der fremkommer i Maj, har
6 linielancetformede Perigonblade,
hvidlige med rødlig Midinerve,
omkransende den ligeledes rødlige
Frugtknude. Frø modnes tidligt;
men Planten er nok nogle Aar 0111
at naa til blomsterdygtig Størrelse.

Den anden Plante, som her skal
fremdrages, hører til Læbeblom¬
sterne, dens Navn er Eremostachys
laciniata, og den er nær beslægtet
med Phlomis. Under det her anførte Navn er den beskrevet af Bunge; men den var '
kendt længe før hans Tid. Miller indførte den allerede i 1731 °8 kaldte den i sin
Bog „Gardeners Dictionary": Den østlige Jerusalems-Salvie. Der. er bleven sagt
0111 den, at det er „en i Blad og Blomst paafaldende smuk Staude af malerisk
Udseende", og dette er en meget betegnende Karakteristik. Bladene er fjersnit-
delte med lappet-fligede Afsnit og en noget buklet Overflade; efter Sigende skal
de kunne blive 2 Fod lange og I Fod brede. Blomsterstænglen bærer nogle faa
stilkede Blade af lignende Bygning som Grundbladene, de øverste Stængelblade er
siddende og støtter den tætte endestillede, ofte noget forgrenede Blomsterstand.
Denne er først tilsyneladende aksformet, men viser sig, efterhaanden som den vok¬
ser, at bestaa af en Del tætte Blomsterkranse, den ene ovenover den anden. Inden
Udspringningen er Kransene indhyllede i en tæt hvid Filt, som bliver mindre fremtræ¬
dende, efterhaanden som de smukke Blomster udfolder sig, Blomsterstandens Udvik¬
ling gaar ret langsomt for sig, saaledes at Blomstringen varer ret længe. Blomsterne
beskrives noget forskelligt i de botaniske Værker, hvilket tyder paa, at der findes
flere Former. I Botanical Magazine 704^ er Blomsterne afbildet blegrøde med pur¬
purfarvede Tegninger paa Læben og med orangegule Striber. Nogle beskriver Blom-



sten som hvidliggul med smudsiggul Underlæbe. Eksemplaret, som i Aar har blom¬
stret i Botanisk I lave, maatte nærmest siges at være af en varm orangegul Farve.

Eremostachys laciniata har hjemme i Kaukasus med tilstødende Lande, hvor den
vokser paa tørre Bakker, og den maa efter denne Forekomst kræve en varm Stand¬
plads. 1 en gammel engelsk Skildring af Planten siges det, at den er vanskelig at dyrke
i Stauderabatten paa Grund af de kødede Rødder, og at den derfor helst maa hol¬
des i en kold Bakke om Vinteren. Den gamle Forfatter anbefaler at 7s af den kø¬
dede Hod holdes over Jordoverfladen, da Planten ellers let gaar ud. Det er dog
sandsynligt, at denne Kulturmetode ikke ret stemmer med vore Klimaforhold. Sna¬
rere maatte det anbefales at sætte Planten dybt for at værne den mod Frost og at
anbringe den paa en Stenhøj, hvor der er godt Vandaftræk og en grusblandet eller
sandblandet Jordbund iblandet noget Ler. Blomstringen finder Sted i Juni; i Aar
synes den at kunne give Frø, hvad den næppe vil gøre i vore normale Somre.

Axel Lange.

ET PAK ANBEFALELSESVÆRDIGE ROSER
Vi nævnede i Havekunst s Julihæfte som den smukkeste Rose paa Det kgl. Ha¬

veselskabs Udstilling Dainty Hess, men fik ikke Lejlighed til at faa et Billede med af
den. Vi præsenterer den derfor her for Læserne. Billedet er af en enkelt Gren paa et
ret sent Stadium at Blomstringen, man ser kun udsprungne Blomster og et Par en¬
kelte Knopper. Naar Blomstringen begynder, er der en Overdaadighed af Knopper,
— lange, elegante, slanke, og Blomstringen varer ret længe, naar Blomsterne ikke netop
som i Aar brændes op af Solen. De udsprungne Blomster er ogsaa meget yndefulde,
med sart-rosa Kronblade, imod hvilke de lange, røde Støvtraade med de gule Støv¬
knapper danner en smuk Kontrast. Kronbladene falmer til lysere rosa, og Støvdra-

gerne gaar helt over i lilla, saa drys-
ser Kronbladene og Busken skæni-
mes

i Dainty Bess hører ikke til de kraf¬
tigste Roser; men den er sund og ved

| ^ god Pleje meget blomsterrig.
Der findes ogsaa storblomstrede,

I enkeltblomstrede Sorter i andre Far-
E (I ' ver; men ingen af dem er saa gode

som Dainty Bess.
\ , | Den hvide L 'Innocence er, som

vÆÉftk '■* ti- 'Navnet antyder, ren uskyldshvid og
overordentlig smuk; men den kan i
Blomsterrigdom ikke maale sig med

Iæ*. Dainty Bess.

Dainty Bess.
Foto: Forfatteren.

92



Kød Sport af Gruss an Aachen.
Foto: E. Erstad-Jørgensen.

Jeg tror, her er et Felt for Ro¬
seufo ræd lerne at sætte ind paa til
en Afveksling for Polyantha- og Per-
nettianahybriderne.

En anden god Rose, som ogsaa
fandtes paa nævnte Udstilling, er
Gruss an Aachen, som forøvrigt paa
Grund af sine gode Egenskaber al¬
lerede er blevet en Del udbredt i
de senere Aar. Den regnes til Poly-
antharoserne, men staar dog paa
Grænsen af de storblomstrede. Den
er særlig værdifuld paa Grund af sin
lave, faste Vækst og sit rige Blom¬
sterflor, — egner sig godt for Grav¬

steder, lave Hække o. lign. Haardfor og
sund er den ogsaa. Knoppen er smuk, gul
med noget rød Schattering, den udsprungne
Blomst lysere gul, til sidst helt hvid, men da
lidt for flad til at være helt smuk.

Mathiesens Planteskole i Korsør har i

nogle Aar ført en Rød Sport af Gruss an
Aachen, som utvivlsomt er en Forbedring,
den er næsten rosa eller maaskc nærmere

laksrosa og er, ogsaa som udsprungen,
smukkere end Sorten, og den har iøvrigt
bevaret Sortens andre gode Egenskaber.

Michael Gram.

Hæk af Gruss an Aachen.
Foto: Forfatteren.

*

HLEC KTO It NS PARK EN ,1 STOCKHOLM
Triidgårdsarkitekt Gosta Schuwert, Stockholm.

80- och QO-talens avskrackande exempel på den storre stadens innergårdar, trånga,
morka, belamrade med soptunnor och bråte på gråa stensatta eller cementerade ytor,
se vi i den modårna Stadsbilden numera salian. Lamellhussystemet med fristående
husliingor, inbiiddade i gronska ha fort oss nårmare "idealet.

Ett mellanting av dessa båda bebyggelseformer, speciellt anpassad for Stockholms
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is-

ftirhållanden traffar man ganska ofta. ISerg, sumpmarker, skogsterrang, oppna fiilt,
allt ar Stockholm med omnejd cu provkarta på. Nar stadsplaneraren går till verket,
måste han for byggnads-andamål taga vara på markområden, som hyggnadsekono-
misk sett betala sig biist; ovrig mark får bl. a. tas i bruk for parker. Husens place-
ring blir darfor i framsta rummet en fråga, som måsta klaras med hansyn till for-
handenvarande forhållanden och så aven parkernas och gårdarnas problem.
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Vår plan over den s. k. Blecktornsparken i Stockholm ar ctt exempel på en så¬
dan bebyggelse med park. Notvarpsgranden avskiljer parken i två rum, låt oss kalla
dem parkgårdar, vilka biigge på norrsidan griinsa mot husgårdar. Dessa senare
ha utformats med grasmattor och blomsterrabatter. Soptunnor och andra storande
objekt ha dolts av bliskage eller hackar. Avgransningen mot parken ar ett jarnsta-
ket med relativt glesa, sniala vertikala stolpar, som foga iiro i ogonen fallande.

Over den vinkelrat mot Notvarpsgranden lopande Blecktornsstigen iiro såviil på
områdets ostra som viistra sida valv slagna genom huskropparna. I det senare valvets
axel har en håckinramad bred Viig fiirande till en oval sittplats anlagts. Lekplaner
med sandlådor iiro for detta slags parker obligatoriska, ty på de smala bakgårdarna
till husen finnes ingen plats for dem. Vi påtraffa sådana platsar såval i den vastra
som i den 5-6 m liigre liggande ostra parkgården, vilken senare fått en mera formal
utformning.

Så gott som alia belintliga tråd, askar, ha liimnats ororda, och med dessa som
stomme har den ovriga planteringen utformats i naturlig stil. I lojdskillnaden melian
de båda parkdelarna ha overvunnits genom trappanliiggningar.

Vår fig. 1 visar den nedre lekplanen med omgivande husgårdar. Ett konstgjort
stenparti i korsningen av Notvarpsgrånd och Blecktornsstigen skall bild 2 klargora.
Slutligen bild 3 visar befintliga askbeståndet liings sistnåmnde gata.

Anliiggning har ritats och utforts av Gatukontorets parkavdelning. Den var får-
dig 1Q31.
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EN HAVE 1 SUNDVÆNGET
Ude for clen ene Ende af Sundvænget ligger, sammenbygget med Rækkehusene

Direktør Erik lleinhards Villa. Jeg anlagde Haven hertil i Foraaret 1932. Med Etats-
raad H. N. Andersens gamle Træer som Nabo i Nord og Øresund i Øst er Belig¬
genheden ret enestaaende saa nær København.

Fra Spisestuen og Opholdsstuen gaar der Døre ud til en ret stor Terrasse, som
løber i hele Husets Længde. Materialet til denne er, ligesom til Støttemurene af rekt¬
angulære Nexøsten i forskellig Størrelse. Mellem Terrasse og Støttemur er der Sten-

Fra Indgangen til Direktør Erik Reinhards Have i Sundvænget.
Som Raggrund ses Etatsraad II. N. Andersens gamle Trækroner.

planter. Havens øvrige Gange og Pladser er af Sollingerbrudfliser. Disse er lagt med
en ret omhyggelig Tilhugning, saa man er fri for sanimentraadt Jord mellem Stenene,
de er lette at holde rene, og de ligger fast — noget man er glad for i det lange Løb.
I Nutidens Haver, hvor Fliserne spiller saa stor Kolle, burde man vist ofte være lidt
mere kritisk med Hensyn til Flisearbejdet. Jejj synes, man ser meget sløjt Flisearbejde.
Mange I laveejere gør bare Fordring paa Fliser, synes endog det lyder tiltalende, naar
der foreslaas brede Fuger til Planter overalt mellem Gangenes Fliser. Imellem Sten¬
bede o. I. Steder kan denne Form for Stenlægning være rigtig; men ad Gange, hvor
man færdes meget, synes jeg den er meget forkastelig og upraktisk. Gange bor man
dog vist kun anlægge, hvor de er nødvendige, til Gengæld bør de vel ogsaa være
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saadan, at man kan færdes ugenert paa dem uden at skulle foretage alle mulige Slags
Rejehop for at komme frem.

Jeg har ikke ønsket, at Støttemurene, som er hygget af de smukke Nexøsten, maatte
virke for „laadne" af for mange Planter, men har dog, som Billederne viser, været
lidt for karrig med Tilplantningen, der hør plantes lidt flere heri. Som Planen viser,
er der en meget rummelig Græshave, hvori der paa forskellige Steder er placeret frit—
staaende Frugttræer, Birke og Vildroser. Husets Østside er tilplantet med Epheu, som

Fra den lille Røkkengaard. beplantningen er her forskellige stedsegrønne Prunus-
arter ined liundplantning af l'achysandra termiiiafis. Det lille Træ ved Hushjornet

er en Kristtorn.

giver grøn Baggrund for den vinterhlomstrende gule Jasminum nudiflorum, som og-
saa er plantet her. Imellem Huset her og den 60 cm høje Buxbomhæk, som er plan¬
tet over Støttemuren i Østsiden, er Iloserne anbragt. I Almindelighed faar man sjæl¬
dent Glæde af at plante lave Boser ind mod Huset, men vel grundet paa, at der næ¬
sten ingen Tagudspring er her, trives de endog ualmindelig godt. Haven har foruden
Terrassen tre rummelige og ret ugenerte Siddepladser. De er alle lagt en Misetykkelse
over de tilstødende ganske smalle Gange. Opad Raftehegnet mod Parken er der Frugt¬
espalier, og foran dette løber den 4 m brede Stauderabat. Imellem de to smaa Trapper,
der løber op til „Strandpromenaden", er plantet et Bælte af Bjergfyr, og mellem Par-

*
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Direktør Erik Reinhards Have i Sundvænget,
øverst Plan, nederst Haven set fra Midten af den store Plæne mod Husets Østside.
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ken og den første af disse Trapper er plantet Grupper af Skovfyr og østrigsk Fyr.
Den af disse to Arter, der klarer sig bedst og bliver smukkest, skal om 50 Aar staa
og tegne sine høje og maleriske Silhuetter mod det blaa Øresund. Men ak — den
nye Strandvej! I det modsatte Hjørne staar Hippophae rhamnoides og Rugosaroser.
Fra Bolværket langs Raftehegnet hen til Lindesiddepladsen stod der fra tidligere Tid
nogle Nøddebuske. Disse er bevarede, og foran dem er der nu en Pæon- og Tuli¬
panrabat. Raftehegnet langs Vejen og hen til Terrassen er tilplantet med Epheu,
mellemplantet med forskellige Slyngroser, Clematis og Caprifolier. I Rundingen ved
Laagen er plantet Syringa chinensis, og langs Resten af Hegnet hen til Terrassen er
Beplantningen, hovedsagelig Rhododendron, mellemplantet med Astilber, Bregner og
Primulaer. Ved Hovedopgangen er Beplantningen stedsegrønne Træer og Buske, og
endelig er der i den lille Køkkengaard, som er belagt med Cementfliser, placeret for¬
skellige stedsegrønne Prunusarter og et lille Kristtorntræ. Anka Rasmussen.

NOGLE SMAABUSKE TIL STENHØJEN
Udvalget af Smaabuske til Stenhejspartier og Smaakrat er, som den opmærksomme

Havedyrker vil vide, vokset ganske betydeligt i indeværende Aarhundrede — man tænke
blot paa, hvor mange Arter af Berberis, Rhododendron og Cotoneaster, vi er ble¬
ven beriget med — men for alt dette nye bør man dog ikke overse de gamle Arter
eller undlade lejlighedsvis at drage dem frem fra deres beskedne, tilbagetrukne Til¬
værelse. De Buske, der her ses afbildede, er saaledes ingenlunde ny, men er netop

gamle Kendinge, Euro¬
pæere begge to, som der
kan være Grund til at

trække mere frem i Sol¬
lyset. Det er gaaet for
disse, som det saa ofte
gaar her i Livet, at det,
der ligger lige for, bliver
overset og forbigaaet for
det fremmede, som der
reklameres mere for.

Genista radiata, eller
om man hellere vil: Cy-
tisus radiatus eller Enan-
tiosparton radiatum, er
vel slørre af Vækst end
de fire Visser her fra vor
Flora: G. anglica, ger-
manica, pilosa og tincto-
ria,men dogalligevel ikke

Genista radiata.
Botanisk Have. Juni 1934-

Foto: E. Erstad-Jergensen,
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af saa omfattende Dimensioner, at man gør Uret i at henregne den til Smaabuskene
— Grænserne her er jo forøvrigt udflydende. Den stammer fra S. Ø.-Europa og har
været kendt i Kultur fra før 1760. Man kan egentlig godt kalde den en stedsegrøn
Busk, omend dens Blade slet ikke er stedsegrønne, men er nogle smalle, ubetydelige,
trekoblede, tidligt affaldende Tingester, hvis Funktioner er overtaget af Grenene, der
er hladgrøntførende og saaledes assimilerende. De ældre Grene faar vel efterhaanden
nogen Tykkelse; men man bliver dem sjældent vår, thi det man faar at se, naar man

betragter Planten, er nemlig de senere Aars Vækst, en overvældende Mængde af tynde,
grønne, fint men tydeligt furede Grene og Kviste, der danner et komplet Virvar. Aksel
Olsen sammenligner derfor ogsaa Busken med en Heksekost, medens den engelske
Dendrolog Bean finder Lighed mellem de furede Kviste og Skuddene hos den til de Nø-
genfrøede hørende ejendommelige Busk Ephedra. G. rad i at a bliver næppe over en Me¬
ter høj, Rehder siger endda kun 0,8 111; derimod kan den faa en ret betydelig Bredde.
Et Par Individer i vor botaniske Have, antagelig en halv Snes Aar gamle, har en Dia¬
meter paa over 1 Meter, og Forfatteren heraf har i sin Tid i Lunds botaniske Have set
en Busk, der sikkert dækkede over 4 CD m. Men dette hører dog til Sjældenhederne,
og det er antagelig mere formaalstjenligt at holde sig forsynet med unge Planter til
Afløsning, og lade de Eksemplarer, som faar for vidt Omfang, vandre Kødets Gang.
Blomsterne hos denne Visse sidder i Spidsen af Skuddene i smaa 5—10 blomstrede
Hoveder; de er gule og af den sædvanlige ALrteblomsttype. Som Regel er Planten
villig til at sætte Frø, men her ligesom 111. 11. t. Blomstringen synes den at være no¬
get lunefuld. Aksel Olsen siger, at Blomstringen er sparsom, Iagttagelserne her i Pia¬
ven gaar i stik modsat Retning, Buskene har været oversaaet med Blomster; derimod
erHavens toEksemplarer
noget uens, hvad Frugt¬
sætningen angaar.

Endnu skal tilføjes, at
Genista radiata under
normale Vintre er gan¬
ske haardfør.

Den anden her afbil¬
dede Busk er en Krage¬
klo-Art: Ononis fruticosa
fra Syd-Europa, som har
været kendt i Kultur
endnu længere end foran
nævnte Visse, idet den
fra engelske Haver angi¬
ves helt tilbage til l680.
Den bliver Va m høj og
er en frodig og fyldig
lille Busk med rig Blad-
fylde al 3-koblede Blade
Ononis fruticosa.
Botanisk Have, Juni 1934-
Foto: E. Erstacl-Jorgenscn.
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nied omvendt ægformet-lancetformede Smaablade, snnikt mørkegrønne, glansfulde,
skarpt savtakkede. Blomsterne er samlede i 10—20 blomstrede, forgrenede Stande i
Spidsen af Skuddene, Blomsterstandene, især dog Hangene, er klæbrige af talrige Kir-
telhaar; Blomsterne selv er rosakarmin med hvidlige eller blegrøde Vinger. Den ansæt¬
ter Frø i rigelig Mængde og formeres let ved Frøudsæd. Muligen kan den snart for¬
ventes at komme i Handelen, idet en Planteskoleejer forgangen Aar har modtaget
Frø af den. Nær beslægtet med O. fruticosa er O. rotundifolia fra Syd Europa lige¬
ledes med 3-koblede Blade, men med næsten kredsrunde, groft rundtakket-savtakkede
Smaablade; Blomsterne er større end hos O. fruticosa. Den har været i Kultur fra før
l600. Hvad Haardførheden angaar, synes den at staa noget tilbage for fruticosa, 0111-
end Rehder anfører det modsatte. Sætter villigt Frø.*) En Slægtning fil disse to Krage¬
klo-Arter er O. aragonensis fra Spanien og Nord Afrika, den er betydelig lavere, med
mindre Blade og gule Blomster. Den synes ogsaa at være kælnere, hvad dens geogra¬
fiske Forekomst ogsaa vilde kunne lade formode. Axel Lange.

*) De to afbildede Arter bærer i Aar saa rigeligt Frø, at Interesserede, som kunde ønske at sætte
dem i Formering, saa længe Forraadet rækker, vil kunne faa gratis Frø ved Henvendelse til Bota¬
nisk Have, København.

E T T FODERBORD
Det ar inte blott den forstå snodroppen eller crocusen, som skapar vårstamning

i våra parker och trådgårdar, utan det iir i lika hog grad den jublande fågelskaran,
som genom sitt glada kvitter bådar om, att „nu ar våren i antågande".

Att skapa mojlighetér for ett rikt fågelliv i tradgården ar från triidgårdsagarens
sida alls ingen barmhårtighetsgårning, utan man skulle snarare kunna kalla det en
sjalvbevarelsedrift. Vad betyda ej småfåglarna vid bekåmpandet av larver och skade¬
insekter, och hur formå ej sångfåglarna att skånka liv och stamning åt tradgården.
Man kan rakna ut, hur många frostfjarilhonor, som fångats på en limkrans, men man
kan svårligen taxera de många tusentals larver, som blott en enda star- eller mes-
familj konsumerar under sommaren.

Som en liten ersattning for all den nytta och det noje som småfåglarna bjuda oss,
bor det darfor for varje tradgårdsagare vara en kar plikt, att under vintern, och sar¬
skilt då marken iir tilllrusen, genom ordnande av liimpliga foderplatser sorja for att
fåglarna hållas kvar i tradgården.

Bilden visar en typ av foderbord, som under de senaste åren kommit till anvand-
ning inom Malmo stads planteringar. Niir de forstå frostnåtterna infinna sig, och våra
vanner småfåglarna borja få det svårt, utsattas foderborden har och var i planterin-
garna. De placeras gårna utmed någon livligt trafikerad gång, men dock så, att fåg¬
larna ha ett buskbestånd i narheten som retråttplats, om de bli skramda. Det iir in-
tressant att se, hur fort fåglarna viinja sig till foderborden och bli fortroliga med de
forbipasserende, och lika gliidjande ar det att konstatera, hur intresserad allmanhe-
ten ar av att fodra fåglarna.

Som foder utlågges havre och korn regelbundet på borden och for mesarna ut-
hångas talgringar under taket.

Bordets totala hojd år 2,20 111. Taket utgores av ett paraplyformat skelett av 20X5
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mm bandjarn, som svetsas samman. Ett skelett av grov ståltråd gor naturligtvis sanima
nytta. Som tackmaterial anvåndes vass eller halm, vilken bindes på sanima satt, som
man binder en drivbanksmatta. Toppen tåckes med en „liatt" av tjarpapp. I aket bar
en diameter av 1,5 m. Cirka 0,15 m. under taksprånget sitter sjålva foderbordet, om¬
givet av en smal list, for att fodret ej skall falla till marken. Springan mellan tak¬
språnget och bordet bor vara så bred, att man på avstånd kan iakttaga tåglarna, då
de befinna sig på bordet, dar det alitid går livligt till. Tack vare bordets form ar
det omojligt for kattorna - småfåglarnas varsta fiende - att gora fåglarna någon skada.

Aven i villa- eller egnahemstradgården passar ett.dylikt foderbord utmarkt ocli
kan rent av betraktas som ett dekorativt inslag. Storleken kan, om man så onskar,
proportionsvis forminskas. Hojden från marken bor dock vara densamma. Bordet bor
placeras så, att man från något fonster kan iakttaga det rorliga livet å foderplatsen.
Fåglarna vanja sig snart vid regelbundna fodringstider, och det ar intressant at iakt¬
taga, huru de genom små pockande „pip" tillkannage sin narvaro, om de någon gång
skulle bli glonida. - Ge fåglarna ett foderbord! Det blir till både nytta och noje.

Birger Myllenberg.
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HYDRANGEA - HORTENSIA
Hvem skulde tro det? Men Hydrangea eller Haveliortensiaen, som den populært

kaldes, liorer, forøvrigt sammen med Philadelphus (den uægte Jasmin) og Deutzia
til Stenbrækfamilien, Saxifragaceae, hvis Repræsentanter vi ellers bedst kender som
lave, urteagtige Stenplanter.

Den mest almindeligt dyrkede, Hydrangea paniculata grandiflora med de store,
hvide eller svagt rosa, kegleformede Blomstertoppe turde være velkendt, — den dyr¬
kes i en Mængde Haver, maaske forresten mest paa Landet, hvilket tyder paa, at
den er nogenlunde haardfør. Den er ogsaa meget taknemlig og trives i enhver god
Jordbund, maaske dog bedre i en lettere, humusrig Jord end i Lerjord. 1 altfor kraf¬
tig Jord og i Mosejord, hvor den ellers trives godt, har den Tilbøjelighed til at gro
altfor stærkt med det Resultat, at den som Hegel fryser ned.

Man kan imidlertid i Længden blive lidt ked af denne Art, fordi den er noget stiv
i Væksten og let kommer til at virke lidt fremmed og unaturlig i en dansk Have.
Jeg vil derfor gøre opmærksom paa et Par andre Arter, som virker mere som al¬
mindelige Blomsterbuske.

Hydrangea arboréscens grandiflora er umaadelig rigtblomstrende, saa Busken kan
være et helt hvidt Blomsterhav, og da Grenene ikke er saa stive og strittende som
hos den foregaaende Art, tynger Blomsterne dem ned i elegante Buer, saa man har
Blomster helt fra Jorden. Ved passende Udtynding og Beskæring kan man holde Busken
fra helt at segne under Blomsternes Vægt, og man kan faa de enkelte Blomsterstande
meget store. De er af lettere og løsere Bygning end hos H. pan. grdfl. og danner

Hydrongea paniculata gran-
difloru i en Have i Nord-

sjællund. Jordbunden er Ler.
Hedet dækkes om Vinteren

med et Lag Gødning.
Foto: Forf.



Hydrangea
cinérea steri-

lis i Aksel Ol¬
sens geogra¬
fiske Have,
lirændkær-

høj, Kolding.
Foto: Åkc Voss.

et stort, hvælvet Hoved. Er vistnok
fuldstændig haardfer, fryser højst lidt

v
^ ^ ned i meget strenge Vintre,

Hydrangea cinérea sterile minder
meget 0111 foregaaende, er mindst lige

4 saa blomsterrig og haardfer, men har
LjUp, ^ i ^ noget mindre Blomsterstande og lidt

Bp ,%C. stivere Grene og bærer sig derfor
a> t jfc ( i bet,re-

^ 4 I Det gælder ogsaa de to sidstnævnte
Arter, at de synes at trives i enhver

^ Jordbund, selv stilt Ler, blot den ikke
- "* er helt alkalisk; men de bliver størst

og fug¬
tig Jord. De har dog ogsaa udviklet
sig godt i de sidste tørre Somre, —

holder aabenbart meget af Varme, og de taaler fuld Sol saavel som Skygge, men
bliver dog smukkest i let Skygge, da de i for stærk Skygge blomstrer for sparsomt.
Eet maa imidlertid alle Hydrangea have, nemlig Læ. Bladene er ret bløde og tager
let Skade af Blæsten, og de store Blomsterstande bliver let forpjuskede og grimme,
brunsvedne i Blæsten, - hvilket naturligvis er Synd, da man ellers har Glæde af dem
i overordentlig lang Tid. De er smukke, saasnart de begynder at springe ud, det

Hydrangea arboréscens grandiflora, enkelt
Blomsterstand, ca. 30 cm i Diameter.

Foto: Forf.
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Hydrangea radiata, blomstrende
Gren.

Foto: Forf.

varer længe, inden de sidste Blomster er helt udsprungne, og de første holder lige
saa længe som de sidste, hvis de da ikke ødelægges af Blæst og Regn.

H. pan. grdfl. blomstrer lidt senere end de to andre; men de kommer alle paa
en Tid, da man ikke har mange blomstrende Buske, saa man er taknemlig for dem.
I Aar begyndte de forste allerede tidligt i Juli; men normalt maa man vel regne med
August-September, — saa de staar i Flor, naar Folk kommer hjem Ira Sommerferie.

Den neutrale, hvide Farve gør Hydrangea anvendelig saa mange Steder, Højden,
c. 1-2 m, passer for Forgrunden af Busketter, — de dækker f. Eks. paa tiltalende JVIaade
den ikke altid kønne Underdel af Buddleya, som blomstrer samtidig, og ligeledes
sammen med farvestraalende Phlox er de paa deres rette Plads.

Hydrangea radiata (H. nivea) er af noget svagere Vækst end de foregaaende, og
kun Ilandkronerne i de flade, skiveformede Blomsterstande er store, men dafiner al¬
ligevel en smuk „Blomst" sammen med de sniaa, tætsiddende Skiveblomster. Begge
er hvide, Grenene er elegant overhængende, med Blomsterne siddende i Spidsen af
korte Skud ud langs Grenene, omtrent som hos f. Eks. Spiræa v. Houttei, Bladene
er sølvhvide paa Undersiden. *

Hydrangea Sargentiana afviger en Del fra de øvrige Arter, dens Grene og Blade
er ejendommelige ved, at de er tykke og tæt liaarede, fløjelsagtige, og Blomster¬
standene er meget raffinerede, idet Skivekronerne er mat lilla, medens Uandkronerne
er store og hvide. Ser mere sart ud end sine Slægtninge, skal i alt Fald have absolut
Læ for at holde sig smuk.

Endelig har vi en slyngende eller klatrende Art, nemlig
Hydrangea petiolaris, som er meget smuk og ejendommelig. Den er rankende og

kraftig, har meget blanke, mørkegrønne, smukke, hjerteformede Blade og hvide Blomster¬
stande med smaa Skive- og store Ilandkroner, som er af glimrende Kontrastvirkning
mod det mørke Løv. Jeg mindes engang-at have set et meget smukt FAsemplar op
ad en Bygning paa en af vore Herregaarde, og den fangede Opmærksomheden paa
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lang Afstand, som den stod der paa sin ideelle Plads i et Hjorne, dpls klatrende
op over Muren, dels hængende ned over Skraaningen mod Voldgraven.

Paa Overgangen til Hortensia, Hydrangea macrophylla skal nævnes:

Hydrangea serrata, — den minder i Habitus mest 0111 Hortensia, men har dog Blom¬
sterstande med Skive- og Randkroner, som kan være af forskellig Farve, — rosa — blaa.
H. s. acuminata har blaa Blomster og er vistnok den smukkeste; men jeg kender for
lidt til den til at kunne anbefale den, den er ikke helt haardfør. Det samme gælder

Hydrangea macrophylla, Hortensia, den til Pottedyrkning saa almindeligt anvendte
Art. Den er ikke haardlør paa Friland; men paa særlig god, varm og lun Plads kan
man godt dyrke flere af de mange Varieteter, idet det dog maa tilraades at dække dem
0111 Vinteren, for at de ikke skal fryse helt ned, hvad der ødelægger eller i alt Fald
forsinker den paafølgende Blomstring.

Hortensia ynder ubetinget sur Jord, — hader Kalk, — men kali forøvrigt dyrkes i for¬
skellig Slags Jord, blot den er varm, muldrig og ikke for svær, en kraftig Opblan¬
ding med Tørvestrøelse er noget af det bedste.

Den eneste Sort, som absolut kan anbefales til Friland, er Bouquet rose, som er
meget smuk, med store, rosa Blomster, som dog paa visse Arter Jord kan blive lilla,
ja endog helt blaa. De sidste Vintre har rigtig været overvintringsgunstige for Hor¬
tensia og andre kælnere Plantearter, og man har da ogsaa i Aar i Dagbladene set
omtalt Hortensiabuske med 2—300 Blomster, saa de er nok værd at dyrke, hvis man
har den egnede Plads. Man ofrer saa lidt Vinterdækning paa dem for at være paa
den rigtige Side. Michael Gram.

Hydrangea macrophylla, Hor¬
tensia, Sorten Mouquet rose i
Lindevangen, Frederiksberg,
andet Aar efter Plantningen.

Foto: Forf.



TEUCRIUM

CHAMAEDRYS
For nogle Aar skien blev der slaaet

kraftigt til Lyd for Anvendelsen afTeu-
crium til Kanter i Stedet for lave Bux-
honi, og forskellige, som liar prøvet den
til det Brug, er da ogsaa glade for den,
især til en Afveksling. Teucriuni vokser
stærkere end Buxbom og giver, naar den
skal lioldcs som Kant, mere Klippear-
bejde. Den kan imidlertid ogsaa bruges
uklippet, hvor en noget kraftigere Kant
er ønskelig.

I det nye Anlæg, Lindevangen paa

Frederiksberg, plantede vi, for nærmere
at prøve Teucriums Egenskaber, en Kant
al den foran en Stauderabat, — det var

oprindelig Meningen at holde den klip¬
pet; men paa en eller anden Maade blev
Klipningen glemt, og nu faar den hvert
Aar Lov at vokse op og blomstre. Re¬

sultatet ses paa Billedet, - Blomsterne er rosa, med meget grønt imellem, saa Kanten
staar ganske neutralt til Stauderne, og den blomstrer saa at sige hele Sommeren.

M. Gram.

BOGANMELDELSER
Beverley Nichols: „Mina Drommars Triidgård", oversat fra Engelsk: Down the Garden Path. 268 Sider.

Tils, af Arnold Uusck's internat. Boghandel, København.
Det er ikke en Havebog; men det er en Digters fængslende og morsomme Fortælling om, hvor¬

dan hans Have blev til ud af et Vildnis, hvorledes han begyndte med Champignons, iiied Have-
brugsleksikon'et i Haanden, og tilsmurte baade det og sig selv med Gødning, — og fik Champignons —
men ikke der, hvor han havde lagt dem, hvorledes han blev forhekset af Frøkatalogerne, hvorledes
han blev behandlet af Planteskolerne o. s. v.

Forfatteren er naturligvis enthiisiatisk Haveamatør. - „Har livet något battre att bjuda iin detta:
griiva med egen spade i egen jord? Innan man sjalv iiger en triidgård kan man inte erfare denna
njutning i arbetet fflr dess egen skull!" Men Bogen kan læses af enhver, - saa let og fornøjeligt som
en Roman, og man faar en hel Mængde at vide om alt muligt, - f. Eks. siger hun i Afsnittet om:
„Hur man inte skall anlågge ett stenparti": „Det liknade mest av alt en sådan diir efterriitt av socker-
kaka och vaniljkråm, spiickad med mandler, så att den ser ut som något slags hemskt djuphavs-
vidunder;" men saa kommer derpaa: Uildens andra sida,-og saa videre.

Bogen slutter: „Triidgården ilr den enda illskarinna, som aldrig sviker, vars behag aldrig vissna",
— og saa siger Forfatteren, at han dog lige vil nævne, at han kommer til at skHve mindst 6 „Have¬
boger" til; men Læserne vil blive lokket paa dem af listige Pigebørn under Titler, som vil faa dem
til at tro, at de aldeles ikke har noget med Haver at gøre -, saa pas paa, Læser, hvis ni inte vil Iuras!

M. G.

to8



INGENIØR IENS J. JARLS HAVE
Syd for Hvidere i Klampenborg lå indtil for få år siden en ret stor køkkenhave,

som hørte til landstedet Sølyst. Jorden er 1111 udstykket i nogle få, ret store grunde,
og på en at disse opførte arkitekt Arne Jacobsen i 1932 et hus for ingeniør Jens J.
Jarl. Haven hlev anlagt samme år.

Hækken i havens østside. Den brede tiiselægning giver udgang til cykle- og redskabsrum
under terrassen.

Stedet ligger højt og frit med en storartet udsigt over Øresund. Der er tilkørsel
ad en blindvej, som hedder Kongehøjen og adgang til den lavtliggende Strandvej ad
en lang trappe, der rammer en låge i havens nordøsthjørne.

Mod øst og syd er grænserne gamle tjørnehække, mod vest og nord er der be¬
tonmure i ca. 2 m højde. De er hvidkalkede som huset.

Havens form er meget enkel, den fremgår vistnok temmelig tydeligt af plan og
billeder. Huset er omgivet af græsflader på de tre sider, medens blomsterne er sam¬
lede i krogen mod nordvest, hvor huset og de sammenhængende mure danner et ret
intimt rum, men et rum af en form, der måske kan kaldes urolig, det er i hvert fald
meget uregelmæssigt.

Blomsterhaven er som en stor blomsterplantning, hvor der for adgangs skyld lig-
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ger en del flisegange i cirkelbuer med samme centrum som det runde bassin, der
ligger ind til hushjørnet. Plantningen er væsentlig stauder; men der er også en del
roser og lave planter langs fliserne. Terrænet stiger ca. 1 m fra græsset og op til
det nordvestre hjørne.

Plan i 1:500. (Isometrisk fremstilling).

Der er placeret en del frugttræer lier og der, en indsigt fra et nabohus tænkes
dækket med en gruppe birke; der er „tilfældige" buske og træer rundt ved huset
og terrassen, og endelig skulde der være rhododendron langs sydhegnet i en rabat, der
ligger noget lavere end græsset. Mod øst er der plantet en del fyr.

Alle fliser er betonfliser med ru overflade. Jeg synes, at de nu er meget smukke,
mørknede og forvitrede som de allerede er blevet.

Bassinet er udført på en særegen måde. Det er ret lavvandet, formet som en flad
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Foroven: Udsigt over bassinet mod sydost til østrigske fyr i nabohaven.
Forneden: Bassinet med siddeplads.
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skul, der ikke er stort mere end 5 cm dyb ved kanten. Bunden består af et lag støbe¬
asfalt, der er udstøbt over et faststampet slaggelag. Til plantning af åkander er der
anbragt tre 65 cm kloakbrønde med bund. Det kneb lidt med at få bassinet tæt i
begyndelsen, formodentlig var det forbindelsen med betonbrøndene, der ikke var så
let at få sikker; men nu har bassinet ligget i to vintre uden utæthed eller andre fejl.
Hvis metoden viser sig sikker, er den overordentlig billig i sammenligning med beton.
Støbeasfalten kostede ca. 3 kr. pr. m2. Det er en ulempe, at man ikke kan udføre
lodrette eller blot nogenlunde stærkt skrånende flader af dette materiale.

Anlægsgartnerarbejdet er udført af Sørensen og Nørgaard, Aksel Olsen i Kolding
bar leveret planterne, Dansk Asfaltfabrik har udført bassinet og entreprenør Axel
Hansen leveret fliser og støbt indkørslen til garagen. C. Th. Sørensen.

NORDENS HAVEARKITEKTER MØDES
I STOCKHOLM

Som en Fortsættelse af de svenske Havearkitekters Besøg i København sidste Som¬
mer, samledes i Dagene 18.—IQ. August, efter Indbydelse af „Foreningen svenska
Tradgårdsarkitekter", Havéarkitekter fra Norge, Finland og Danmark med deres sven¬
ske Kolleger samt stockholmske Anlægsgartnere og enkelte andre til en 2 Dages
Excursion i Stockholm og Omegn. lait deltog omkring 50 Personer, og Stockholms
Stad havde vist os den Velvillie at stille to af Stadens festlige, røde Omnibusser,
smykket med de 4 Nationers Flag til llaadighed i samfulde to Dage. Det var der-

Humlegården, Stockholm, i
Naggrunden de to Skyskra¬

bere i Kungsgatan,
„Kungstornene".

Foto: Forf.



for ikke nødvendigt at spare paa Kilometrene, og der blev ikke sparet. Vi gennem¬
krydsede i den Grad Stockholm fra Lidingo til Drottningholm, at man skulde tro,
der ikke var mange Gader — beregnede for Busser eller ej — som vi ikke ramte paa
langs eller paa tværs.

Vore svenske Kolleger havde — af lalsk Beskedenhed eller paa Beregning? — ikke
stemt vore f orventninger højt til, hvad de kunde vise os; men saa meget mere over¬
vældede blev vi af alt det smukke, interessante og storslaaede, vi fik at se. Vi blev
ikke sparede i de to Dage! Fra vi samledes Kl. 9 Lørdag Morgen, til vi skiltes paa
Sondags-Kvallen var vi i Aande uafbrudt, — ind og ud af Busserne, op og ned ad
Terrasser, Trapper, Stenanlæg o. s. v., — hvor en fører slap, tog en ny fat, saa det
er svært nu bagefter at samle det altsammen og faa et Overblik.

Vi begyndte med det fineste, Det kongelige Slots ny omlagte ffave, Logården
ud mod Strømmen, hvor Direktør Cederpalm paa Værternes Vegne bød os alle vel¬
kommen, og derfra vandrede vi til det gamle Tessinske Palads, nu Overståthållare-
palatsets (Overpræsidentens) Gaardhave. I ler mødte Busserne os, og fra nu af dels
kørte, dels spadserede vi gennem den gamle By, forbi Kungstriidgården, langs Måla¬
ren til Nobelparken og Kiilllwgen med en moderne Blomstergaard fra Funkisudstillin¬
gen i 1Q30> videre til Plantningerne i Kvarteret „Paraden' i den nye Bebyggelse paa
Ladugdrdsgarde, ad Valhallavågen forbi det storslaaede Stadion i Visbystil, til Jarleplan
og £ngelbrektskirken til den under Udlørelse værende Obser\<atoriepark ved det nye
ejendommelige Stadsbibliotek. Videre gik Furen forbi Hålsingshojden til Rodabergs-
området og Mosebacke (Lunch) og videre igen til Soder Målarstrand til Pålsundsparken
og Hogalidsparken ved Hogalids Kirke,— og hvad saa vi saa paa denne l ur?

H. S. B. Bebyggelse paa Sii-
dra Miilarstrand med pragt¬

fulde Naturklipper som
„Forhaver".

Foto: Forf.



Naturligvis interesserede mest de nye Anlæg, — og mest Indtryk paa os Sletteboere
gjorde vel nok de mange, af Forholdene paabudte Terrasseringer med Trapper og
Mure, hvortil Materialet er nær ved Haanden, og som for en stor Del var udført
af Stockholms Stads Parkafdelings egne Folk, — dernæst de mange naturlige Klippe-
og Stenpartier, som føjede sig ind i Anlægene, og selvfølgelig maatte vække vor
Misundelse. Mange Steder saa vi offentlige Anla*g paa udmærket Maade kombine¬
rede med Haver og Gaarde ved private Beboelseskarréer, — og lagt ind under offent¬
lig Vedligeholdelse. Allevegne, hvor Lejlighed gaves, var der anlagt Legepladser med
Sandkasser og Plaske- eller Soppedamme, — nu bagefter forekommer det mig, at de¬
res Tal var Legio.

Derefter besaas Skovkirkegaarden, som endnu er under Udformning, men tegner
storslaaet i sit Anlæg, — jeg tror nok, den almindelig Mening var, at Gravstedsejerne
havde for meget Raaderum til Plantning al Blomster, som virkede fuldstændigt frem¬
mede i Omgivelserne og ødelagde det, man egentlig vilde tænke ved en Skovkirke¬
gaard.

Endnu naaedes flere Anlæg paa Vejen, bl. a. ved Navigationsskolen, vi passe¬
rede gennem Enskede Haveby og Stockholms største „indenbys" Park, Humlegdrden
for at slutte paa Lidingøen med Professor Carl Milles Villa og Have, hvis hele An¬
læg og talrige Kunstværker højligen beundredes. Søndag Morgen samledes vi i Ha¬
ven foran Professor Ostbergs Stadshus, og I uren gik langs Norr Mdlarstrand, hvor
vi besaa de mange moderne Boligkarréer med mellemliggende Anlæg og Beplantnin¬
ger, og Hesten af Dagen helligedes, — kun med Drottningholms Park ind imellem,—
de storslaaede Anlæg, som vi under Eet vil kalde Stockholms Stads Havebyer, omfat-

„Forhave" i en af Tradgårds-
staderne - Grundfjæld med

naturlig Bevoksning.
Foto: Forf.
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tende Appelviken, Ålsten, Nockeby, Angby, Olovslunil, Bromma o. s. v. Havekunst
har tidligere bragt Omtale og Billeder af Haver herfra, og vil sikkert atter vende
tilhage til Emnet. Det vil være for stort og omfattende at putte ind her.

Hele denne fur foregik under elskværdig og kyndig Ledelse af Skaberen af det
hele, Fastighetsdirektør Axel Dahlberg (Direktør for Stadens Ejendomme), bistaaet
af Direktøren for Stadens Parkafdeling M. Hammarberg og hans ledende Hjælpere,
som har Ansvaret for alt det parkmæssige, luinde hvad Projektering, Anlæg og Ved¬
ligeholdelse angaar. Man maa imponeres over, hvad Stockholms Stad i disse Aar
ofrer paa Parker og Beplantninger. Foruden det aarlige Vedligeholdelsesbudget, som
er paa ca. 1 Million Kr., anvendes aarligt tillige ca. 1 Million Kr. til Nyanlæg, og

Parkafdelingen beskæftiger i Sæsonen en Stab paa 6-700 Mand.
Der findes indenfor disse ovennævnte nyindtagne Omraader, som omfatter flere

Tusinde Hektarer, Villabebyggelser fra de største og fornemste, hvoriblandt Borg¬
mester Carl Lindhagens, til de mindste med 2 Værelser 111. 111., som bygges egenhæn¬
digt af Ejerne af standardiserede Materialer, som leveres af Staden, — og vi fik Ad¬
gang, ikke blot til at beundre Haver og pragtfulde Udsigter, men ogsaa at faa et Kig
indenfor i Hjemmene, saavel i de største som i de mindste Villaer og „Egne Hem".

Ind imellem de enkelte Havebyer er reserveret store Arealer af den pragtfulde
Natur, der udlægges som Parker og Parkbælter, med Bevarelse af Naturen i saa vid
Udstrækning som muligt, — det gælder særlig alle Arealer langs Malarstranden. Det
største samlede Parkareal eller vel snarere Naturreservat, vistnok Direktør Dahlbergs
Øjesten, er paa 150 ha., — endnu næsten vild og uberørt Natur, beliggende omkring
Søen Judarn. De utrættelige Deltagere havde her en uforglemmelig Vandring over

En af Triidgårdsstildernes
mange smukke Udsigter over
Miilaren,— denne er fra Borg¬
mester Carl Lindhagens Villa.

Foto: Forf.
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Den ansvarshavende for hele Excursionens Tilrettelæg¬
gelse, Foreningen svenska Tradgårdsarkitekters

Sekretær, Sven A. Hermelin instruerer Deltagerne.
Foto: Forf.

Stok og Sten, som næsten kunde tage Vejret fra
en Sletteboer paa en lummervarm Solskinsdag.

Vi er vore svenske Kolleger overordentlig tak¬
nemlige for den udmærkede ] ilrettelægning af
den, ogsaa hvad Vejret angaar, helt igennem
vellykkede l ur, og jeg tror nok, der var almin¬
delig Enighed om, at disse Sammenkomster er af
stor Værdi for Deltagerne, ikke blot for alt det,
man faar at se, men lige saa meget for Samvæ¬
ret med Kollegerne og Drøftelserne af fælles In¬
teresser. Michael Gram.

Deltagere i Excursionen samlede foran Portalen til
Professor Milles Have.
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Deltagere i StocKholmsexcursionen,
fotograferede udenfor Portalen til Prof. Milles Have.

(Se Killedet Side 116, fra venstre til hejre).
Frk. Helfrid Lftfquist, Lidingo. Triidgårdsarkitekt Linus Olsson, Stockholm.
Triidgårdsarkitekt Paul Olsson, Helsingfors. Hagcarkitekt, I rk. Karen Heistad, Aker.
Frk. Agda Haglund, Stockholm. Inspekter Chr. Bech Skrydstrup, København.
Stadsgartner Leif Sandberg, Aarhus. Triidgårdsarkitekt J. G. Jansson, Stockholm.
Triidgårdsarkitekt Karl Nyliif, Djursholm. Fru hagearkitekt Morstiil, Bærum.
Redakter Sven Wetterberg, Stockholm. Triidgårdsarkitekt Gustaf Sålldin, Uppsala.
Inspektør C. E. Elers-Nielsen, Frederiksberg. Havearkitekt Johs. Tholle, Frederiksberg.
Havearkt. E. Erstad-Jørgensen, Frederiksberg. Triidgårdsdirektiir M. Hammarberg, Stockholm.
Stadstrådgårdsm. Eli Sorma, Tavastehus, Finland. Triidgårdsarkitekt Sven A. Hermelin, Stockholm.
Hagearkitekt Pål Sæland, Oslo. ByrådirektOr Nils Sonesson, Stockholm.
Triidgårdsdirektiir E. Cederpalm, Stockholm. Hagearkitekt Bredo Morstiil, Bærum.
Trådgårdsanliiggare Karl Blomkvist, Lidingo. Triidgårdsdirektiir Erik Hjelm, Giiteborg.
Triidgårdsanliiggare Birger Lund<|uist, Ulvsunda. Triidgårdsarkitekt Anton Johansson, Stockholm.
Hagearkitekt, Frk. Thorborg Zimmer, Bergen. Hagearkitekt E. Grobstokk, Bærum.
Hagearkitekt Per Austrheim. Fru Hagearkitekt Grobstokk, Bærum.
Hagearkitekt Kristen Hauglum, Aas. Tradgårdsmastare Billstrom, Giiteborg.
Kommunegartner M. Gram, Frederiksberg. Triidgårdsanliiggare Edvin Blomquist, Appelviken.
Triidgårdsanl. Lennart Lftvstrand, Appelviken. Triidgårdsarkitekt Kr. Nilsson, Stockholm.
Hagearkitekt Harald Hindhamar, Oslo. Havearkitekt Jac. Bergmann, København.
Havearkitekt P. Wad, Odense. Triidgårdsarkitekt Costa Schuwert, Stockholm.

T O JAPANSKE KlRS E B Æ RT RÆE R
Frunus yedoensis Matsumura og Prunus Lannesiana Amanogawa Wilson.

Hvis vi formaar at sætte os ind i Østens Tankegang, saa forstaar vi, hvorfor Ja¬
pans Folk elsker Toshino Zakura, Prunus yedoensis, det mandelduftende Kirsebærtræ,
over alle de andre vidunderlige, blomstrende Kirseba>rtræer, Japan har frembragt.
Yoshino Zakura er et stort Træ med fuldkommen naturlig Vækst, opadstræbende
Stammer, udadbøjede Grene, fint hængende Kviste og smukke, langstrakte Blade
med en frisk, olivengrøn Farve hele Sommeren til hen paa Efteraaret, aldrig dyster
sidst paa Sommeren som vor Bøg, altid munter og livlig. I idlig i Foraaret forvandles
de store, fint byggede Træer til lyserøde Blomsterskyer, og hele Egnen fyldes med en
mandelagtig Duft, saa forfriskende og fin som ingen anden Blomsterduft, jeg kender. Saa-
dan er Træet set i Afstand. Men dermed er kun sagt lidt om dets Skønhed. Det taaler
at efterses i de mindste Enkeltheder. Overalt aabenbarer det fuldkommen Skønhed og
fuldkommen Naturlighed. Vistnok maa Skønheden kaldes idealiseret; men det er Natu¬
ren selv, som har idealiseret Skønheden. Mennesket har intet andet at bryste sig af, end
at det har fundet Træet, forstaaet det og formeret det. Alene i Tokio's Gader er der
plantet over et halvt Hundrede Tusinde Træer af Yoshino Zakura. Hvor mange da ud
over hele Japan? Men vi skulde undersøge Enkelthederne. Vi gaar ind under Træets
Krone, hvor de slanke Kviste hænger ned 0111 os paa alle Sider, ladede med Blomster.
Og hvordan er Blomsterne paa nært Hold? De er lette som Fuglefjer og sidder paa

lignende Maade, Blomst ved Blomst, dunagtigt blødt, samlede i smaa Kvaster saa tæt,
at Grenene netop dækkes, ikke saa tæt, at de trykker hverandre. Den enkelte Blomst
er klokkeformet med Kronbladenes Spidser frynsede og let udadbøjede, hvilket giver
dem denne ubeskrivelige Lethed, som indby der til Sammenligning med Dun. Og Far-
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ven? Hvad skal vi sige, naar vi staar med Hovedet indhyllet i Blomster. Lyserødt
er et alt for haandfast Ord. Hvidt er lor intetsigende. Og dog er begge Farver til¬
stede, maaske mest som Anelse. Vi maa give op. Farven er ikke til at beskrive, skent
vi i Afstand syntes, Træet saa ud som en Sky af den skæreste lyserøde Farve. Maa¬
ske det er Kronbladenes krystalglitrende og dog bløde Stof, som gør det umuligt at
finde Ord for Farven? Maaske det er Bægerbladenes og Blomsterstilkenes varme,

milde, brunrøde Farve, der forvirrer vore Begreber? Det er maaske heller ikke Me¬
ningen, vi skal skildre, hvad vi ser. Maaske vi blot skal synke hen i den Saligheds¬
tilstand, som Østens Børn har saa let ved, men Vestens saa svært? Hverken Østens
eller Vestens Børn evner at sænke sig længe i denne uendelige Nydelse, thi vi er
kun Mennesker med Kød og Blod, som skal have sin Ret. Og Træet er til vor Lykke
saa barmhjertigt, at det sørger lor at afbryde Meditationen i rette Tid, ved at drysse
sine Kronblade efter faa Dages Forløb som faldende Sne, alt mens det forvandler
vort Vemod til ny Glæde ved at folde sine dejlige, lysegrønne Blade mere ud for
hver Dag. Er det kun Østens blomsterelskende Folk, som kan tage mod Naturens
Forvandling paa denne Maade? Har Vestens Folk faaet deres Naturfølelse afstumpet
ved at være uafladeligt Vidne til Vestens symbolske Blomster, der aldrig maa aflade
i Pragtudfoldelse, saaledes de hvileløst frempiskede Ædelroser, de uforanderlige Ge¬
orginer, Nepeta, Viola cornuta eller Yderpunktet af Vestens Ideal: Evighedsblomsterne?
„Nej", hører jeg mange indvende, „saa barbarisken Smag har virkelig ikke alle Ve¬
stens Mennesker! Nogle af os har efterhaanden naaet et saadant Kulturstade, at vi
respekterer og bøjer os for Naturen og dens evige Forvandling uden at ville sætte
vort stereotype Stempel derpaa". Ja, lad os haabe det. Lad os prøve os selv. Lad
os se, 0111 vi kan tage imod Kirsebærtræernes Blomstring som et Glimt af en evig
Skønhedsaabenbaring, som et Skabelsens Aandepust, som en dejlig Drøm, og sænke
Mindet i vort Sind, indtil Synet staar frem paany om et Aar. Hvis vi ønsker at plante
Yoshino Zakura i Haven, er Sagen ikke lige til. Vi maa passe godt paa at faa den
rigtige. I Handelen gaar ofte Former med fattig Blomstring eller uskøn Bygning.

Prunus Lannesiana Amanogawa er et af de faa abnorme, japanske Træer, som al¬
tid sejrende bejler til Vestens Skønhedsidealer. Ama no gawa betyder Mælkevej.
Hvorfor Træet har faaet dette Navn, véd jeg ikke. Det gror som den italienske Søj¬
lepoppel med alle Stammer, Grene og Kviste lige op, men det vil næppe blive mere
end halvt saa højt som Søjlepoplen, at dømme efter 8-10-aarige Træer i Danmark.
Barken er askegraa. Bladene er store, dobbelt savtakkede med hver l ak løbende
ud i en lang Spids, der krummer sig ind over Bladet, hvorved Virkningen bliver højst
egenartet og elegant. Bladets Farve er denne smukke, lyse, olivengrønne med en Anelse
af gylden Glans, som kendetegner flere Former af Prunus Lannesiana. Udenfor Blom¬
stringstiden er Træet prydeligt alene for de smukke Blades Skyld og iøjnefaldende
ved sin energisk opadstræbende Vækst, der tiltaler næsten alle Europæere. 1 Maj
kommer Kvast ved Kvast af langstrakte, lyserøde Blomsterknopper med røde Spid¬
ser. De aabner sig ikke saa hurtigt som Yoshino Zakura's Knopper, de er ikke klok¬
keformede og enkle, men de breder deres 8-12 blegrosa, takkede Kronblade fladt
ud, saa den meget store og meget smukke Blomst vises frem paa en fordelagtig Maade.
Saa mange er Blomsterne, at de netop kan faa Plads for hverandre og de klæder
Træet fra Taa til Top i den fineste, lysrosa Farve. Træets „gotiske" Stil og dets store
Blomsters Rigdom gør det saa forskelligt fra Yoshino Zakura som Vesten er forskel-
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I' ri i nus yedoensis Matsumura Jo-
shino Zakura. Grene af ungt Træ

i andet eller tredie

Blomstringsaar.
Foto: Troels Erstad i Aksel Olsens

Planteskole.

En Kvist af
Prunus Lanncsiana Amanogawa.

Foto: Aksel Olsen.
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LITTERATURANMELDELSE
Nordisk ill. Havebrug-sleksikons 8. Hefte er udkommet. Det adskiller sig naturligvis ikke væsentlig

fra sine Forgængere, men indeholder instruktive Artikler om: Kirkegaarde, 15 Sider med 22 Billeder;
Kranse, 7 Sider med 11 Billeder; Klippepartier, 1 Sider med 12 Hilleder; Klipning af Hække, 2 Sider
ined Hilleder af Redskaber til Klipning; Kolonihaver, 5 Sider; Konsulenter, 5 Sider; Kali og Kalk; Kak¬
tus; Kirsebær; Kartoffel, og saa en meget interessant Artikel om Klimatiske Forhold af Betydning
for Havebruget med Tabeller og Kort, som illustrerer Klimaforskelle i Landets forskellige Dele.

Ind imellem er der saa som sædvanlig en Mængde smaa Artikler om Planter, Sygdomme, Skade¬
dyr o. s. v. M. G.

f ,f lip fra Østen. Blomsterne udaander den
4 ?- samme kraftige Mandelduft som ^ oshino

i/akura's og som flere Medlemmer af Ar¬
ten Prunus Lannesiana, en Duft, saa for¬
friskende, henførende liflig, at man ikke
kan undgaa at komme i godt Humør. Maj
MaanedsTrylleri foles forstærket ved denne
milde Blomsterduft, aldeles fri for kval¬
mende eller hede Tilsætninger, som man
man døje hos mange Blomster senere paa
Sommeren. Mælkevej-Kirsebærtræet har
flere Steder i Danmark gennem en halv
Snes Aar vist en lang Række udmærkede
Egenskaber og ingen daarlige. Hvor mange
Træer kan man sige saadan om? Dermed
er ganske vist ikke givet, at der ikke se¬
nere kan komme Svagheder frem. Men
man inaa dog kunne regne med, at 10 Aars
Provcdyrkning under forskellige Forhold
med udmærket llesultat, skulde gøre en

ny Plante værdig til Udsendelse med ufor¬
beholden Bos. Træet ejer, foruden sin ejen-
melige Voksemaade og store Skønhed, s.aa-
danne Egenskaber som Frostførhed, Vind-
førhed og Nøjsomhed. Hvad mere kan man

forlange? Det holder ikke af vaad Bund
eller Skygge; men dette kan ikke med Bette
kaldes Svagheder. Mælkevej-Kirsebær¬

træet synes selvskrevet til fine Alléer og som fritstaaende paa Steder, hvor dets Søj¬
leform kan komme til sin Bet, f. E-ks. til Flankering af en Indgang, til Indramning
af en Plads, i lilknytning til Bygninger o. s. v. Aksel Olsen.

Prunus Lannesiana Amanogawa Wilson.
Unge Træer i Blæsevejr.

Foto: Troels Erstad i Aksel Olsens Planteskole.
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ARKITEKT G. BIRCH-LINDGRENS HAVE
Ved de nordiske havearkitekters møde i Stockholm den 18. og 19. August var

der rig lejlighed til at studere mange offentlige haveanlæg af forskellig art, der både
fra et socialt synspunkt og rent havearkitektonisk var så fremragende ydelser, at be¬
undring og glæde ganske overdøvede de små indvendinger der vel nok et og andet
sted vilde kunne gøres.

Hovedindgangen fra vejen. Foto: G. Birch-Lindgrcn

Også mellem de private haver var der adskillige smukke eksempler, hvor ejen¬
dommelige naturforhold var udnyttet med god forståelse. Som oftest havde disse haver
dog et vist udadvendt præg, var mere en flatterende ramme om huset end en have -

beregnet på beboernes eget udendørs ophold. Ganske vist var det i adskillige til¬
fælde en nødvendig følge af terrænets særlige højdeforhold, men andre steder havde
man indtryk af, at det udadvendte med velberåd hu var tilstræbt til skade for det
mere betydningsfulde: en hensigtsmæssig og smuk udvidelse af hjemmets ramme med
en sommerstue under åben himmel. »

Et eksempel på en helt igennem lykkelig løsning af problemet var imidlertid det
hjem som arkitekten G. Birch-Lindgren har bygget for sig og sine ude i Aisten. Ved
elskværdig mellemkomst af havearkitekten, frøken Ruth Brandberg, der under for¬
skellige forhold samarbejder med arkitekt Birch-Lindgren, er det lykkedes mig at
fremskaffe arkitektens egne optagelser, havens plan og den fornødne tilladelse til at
gøre Havekunsts læsere bekendt med den lille perle af svensk havekunst.

Der er en fundamental forskel mellem villahaver i Stockholms omegn og tilsva-
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Vlan af arkitekt G. Birch-Lindgrens have,
Ålsten v, Stockholm.
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Grundfjældet danner her
overfladen.
Foto: G. Birch-Lindgren.

Den nedre dam med

spange af kalksten.
Foto: G. Birch-Lindgren.
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rende haver i danske villakvarterer. Den danske og da også den skånske villahave
udformes som regel på et firkantet, vandret stykke god agerjord, uden oprindelig
bevoksning og helt indesluttet mellem andre haver. Kun undtagelsesvis er der mu¬

lighed for udsigter over et landskab. I diametral modsætning hertil ligger alle større
villaer i Stockholms omegn højt, på klippegrund, de fleste med udsigtsmulighed og
næsten alle med en oprindelig bevoksning af fyr, eg eller birk. For at bygge må der
sprænges i klippen, og for at plante må der tilføres muld. De mange sprængsten
finder ganske selvfølgelig anvendelse i haverne til terrasser og stengærder, og nat¬
huset indpasses på forstående måde i det stærkt bevægede terræn mellem de præg¬

tige skovfyr, eg eller birk ja så opstår der næsten af sig selv ikke netop det vi slet¬
teboere forstår ved en have, men dog passende omgivelser for et hus, der næsten
ubemærket glider ind i landskabet og får part i de herligheder af vejrbidt klippegrund
med mos og bregner og lyng, af blåt vand dybt nede og den lyse himmel bag sol¬
gyldne fyrrestammer, den herlighed der er alle Stockholmeres fælleseje: Skærgårdens
blonde, nordiske skønhed.

At udforme en sådan tomt mere haveniæssig, skaffe plads for roser, stauder pg
andet plantemateriale er ikke nogen helt let opgave, og for at bygge med sten mel¬
lem klipper behøves en sans for hvad der ubemærket kan føjes ind i naturen og
hvad der kan bygges op i velgørende modsætning til denne. Det skal ikke skjules,
at vi hist og her så planter der slet ikke følte sig hjemme hvor de var anbragt, farver
der virkede mindre ægte og stenblokke der kun skabte uro og uorden, der hvor
naturens kræfter gennem årtusinder havde formet alt efter sine egne love, men der
var også steder som bar sikkert præg af kunstnerisk kultur, hvor der var indført
farver og former som kun var berigelse uden at føles fremmede; og en af de haver
hvor denne trygge følelse af harmoni i udpræget grad gjorde sig gældende, var netop
den, der her er gengivet i plan og billeder.

Arkitekt Birch-Lindgrens hus er bygget på et sydligt affaldende terræn i \lsten,
der ligger vest for Stockholm omtrent halvvejs ud til Drottningholm. Tomten ligger
mellem to veje af hvilke den ene, som planens højdekurver viser, ligger 3—4 m højere
end den anden.

Hovedindgangen ligger på husets nordside. Fra den højtliggende vej gennem sme¬

dejernslågen ved M. fører gangen ind til den halvcirkelfønnede stentrappe, og fra
den lave vej er der også adgang ad en smallere sti med stentrin. Fluset er lagt i
det nordøstre hjørne af et næsten vandret firkantet plateau, der støttes af en spræng-
stensmur som mod øst er mere end 3 1,1 høj men lavere og lavere mod vest, hvpr
haven ligger omtrent i højde med vejen. Over den høje støttemur mod øst er bygget
en pergola, hvortil der er udgang fra huset, og som på udmærket måde afslutter
terrassehaven til denne side. Terrassen er anlagt med to græsplæner, den søndre
indrammet af stauderabatter, den vestre af roser, med smalle stier af en rødlig kalk¬
sten som adskillelse mellem jord og græs. I hjørnet'en rosenhave, hvor „Kirsten
Poulsen" vel nok skulde ombyttes med en af sine mindre granvoksne søstre, for at
det gamle solur bedre kunde komme til sin ret. Til dække mod vejen et treinme-
værksespalier med roser, og foran pergolaen et kalkstensbassin med åkander og Naf-
vekvarns lille vandspyende støbejernsfisk. Det er lykkedes at bevare enkelte skovfyr
også på terrassen, hvor der dog må være foretaget stor-påfyldning, og selv om vi
også her til lands har enkelte smukke skovfyr, er det umiskendeligt at dette præg-
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tige træ først folder sig ud i sin fulde skønhed på klippegrund i den korte men lyse
nordiske sommer og i vinterens klingende frost.

Skovfyrren er de stockholmske villabyers adelsmærke.
Udenfor den regelmæssige terrassehave er det naturen tier giver tonen an. Her

er kun lempet lidt her, lidt der for at få flisestien ført igennem.
Det er grundfjeld hvor hunden går på billedet side 125 og forskellige steder læn¬

gere nede bryder klippen også frem mellem græs og vilde planter, suppleret med
Erica, Cerastium og Veronica, enkelte Verbascuin, Genista og Digitalis. Skovfyr,
Birk og Eg står op foran terrassemuren, og en spange af grå kalksten fører over et
lille vandbækken i klippen, der fødes af afløbet fra åkandebassinet ovenover.

Der er virkelig her på et areal af kun ca. 1000 m2 skabt et anlæg så rigt varieret
og så nøje i kontakt med stedets natur, og det må vække den største beundring.

E. Erstad-Jørgensen.

GALANTHUS CIL I C 1 C U S BAKER
Vintergækken er saa stærkt knyttet til Foraaret eller til den vigende Vinter, at

man uvilkaarligt studser, naar man møder en slig lille Urt i Blomst, medens Geor¬
ginerne endnu staar i Flor,.og Efteraarssolen farver Træer og Blomstergrupper. Den
Galanthusart, som her afbildes, er imidlertid en saadan afgjort Efteraarsblomstrer. Bil¬
ledet er taget i Botanisk Have d. 5- Okt. 1934> og de første Spirer havde været
synlige de sidste Dage i September. Arten stammer fra Lilleasien, hvor den blev
fundet i Taurusbjærgene af en tysk Botaniker Walter Siehe, der i længere Tid op¬
holdt sig i dette Land for at samle Planter. Han fandt den i Marts I895 i helt af¬
blomstret Tilstand, og for at konstatere
dens rette Blomstringstid besøgte han
paany Stedet i Decbr. 1897, da fandt
han den dels i fuld Blomstring, dels
visnende. Om det er Artens Henflyt¬
ning til nordligere Egne, der foraar-
sager den tidligere Blomstring, eller om
der findes forskellige Racer indenfor
Arten, vides ikke; men saavel i 1933
som i Aar har Blomsterne udfoldet sig
i Oktober.

G. cilicicus ligner i høj Grad den
almindelige Vintergæk, den afviger væ¬

sentlig ved at være noget højere og

noget større i Blomsten samt ved, at
den grønne Flet, som findes paa hver
af de indre Perigonblade er større og

kraftigere farvet end hos Galanthus
nivalis.

Man gør bedst i at plante denne
ejendommelige Art paa Stenhøj og paa
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et Sted, hvor den let falder i Øjnene og kommer til at vække Undren hos de be¬
søgende, som ikke forud kender Planten. Man gør vistnok vel i at plante Løgene
dybt — ligesom det tilraades for G. Elwesii — og derved nogenlunde sikre den mod
Frosten. Axel Lange.

NOGLE STAUDENYHEDER
Hensigten med denne Artikel er at henlede Opmærksomheden paa nogle helt nye

eller dog forholdsvis nye Staudesorter, som uden Tvivl kan betragtes som det bedste
af, hvad alle Landes Tiltrækkere af Nyheder har frembragt i de sidste Aar til Afveks¬
ling og Forskønnelse i vore Haver.

Hvem kender ikke de fyrstelige Riddersporer, Delphinium, som med deres henri¬
vende blaa Blomsterstande er af saa stor dekorativ Virkning i Haven?

Længe har man søgt ogsaa at frembringe en hvid Ridderspore, og efter Indførel-

Delphinium hybr.
Golden Gown.
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sen af den renhvide Sort Moerheimii, den første helt hvide, har man ogsaa faaet nogle
dobhelthlomstrende hvide eller elfenbenshvide Sorter. Just den sidste, den elfenbens¬
hvide eller gullighvide l arve har fristet til ogsaa at forsøge gennem Uddybning af
Farven at faa en gul Ridderspore. Dette er nu til Fuldkommenhed lykkedes i Aarets
Nyhed „Golden Gown".

Som det fremgaar af Billedet, er den enkeltblomstrende med tætfyldte Blomster¬
stande. Blomsterbladenes Farve er gullighvid; men Midten er lysende guldgul. Sorten
er en ny hollandsk Tiltrækning, og den er vel en af de mést ejendommelige Nyheder.

Fn anden, meget yndet Staude, saavel til Rabatter som til Snit, er Chrysanthemum
maximum eller Kæmpe-Margueritten. Hidtil har man ved Tiltrækning af nye Sorter
særlig lagt Vægten paa Blomsternes Størrelse og paa at faa Blomsterbladene mere
eller mindre frynsede eller Higede eller paa Antallet af Blade, Fyldthed. Det blev da
i Beskrivelserne nævnt, at Blomsterne var halvfyldte eller havde to—tre Rækker Blom¬
sterblade.

Det er nu lykkedes at tiltrække en aldeles fyldt Nyhed, Esther Read, og som

Chrysanthemum maximum,
Esther Read.



Kniphofia (Triloma) hybrida
Royal Standard.

Læseren kan se paa Billedet, er det blevet en fortrinlig og sjældent smuk Sort. De
paa Billedet gengivne Blomster er endnu ikke fuldt udviklede; men naar de bliver
ældre, er de fuldkommen fyldte, de er skinnende hvide og bæres af middelhøje, kraf¬
tige Stilke, som i Forbindelse med, at Blomsterne holder særdeles længe som afskaarne,
gør dem aldeles udmærkede til Snit.

Det tredie Billede er af Kniphojia (tidligere Tritoma) hybrida Royal Standard, en
tolarvet „Raketblomst", som er af stor Virkning i Haven. Den er lidt ømfindtlig og
bør 0111 Vinteren dækkes med et eller andet tørt Materiale; men den belønner Møjen
mangefold. De meget store Blomsterstande er, som allerede sagt, tofarvede: Knop¬
perne, som danner den øverste Halvdel af Standen, er lysende skarlagenrøde, medens
Blomsterne selv er varmt guldgule,' og disse to Farver er tilsammen af en ganske
ualmindelig og henrivende smuk Virkning. Stilkene er .nøgne og indtil 1 m høje; det
er en udmærket Snitsort, — Buketter af Blomster, afskaarne med lorskellig Stilklængde
og maaske støttede af f. Eks. Gypsophila pan. fl. pi. kan være pragtfulde.

En anden fortrinlig Kniphofiasort er The Rocket, som er den største af alle, med
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Iris germanica Ambassadeur.

Billederne er velvilligst stillet til
Raadighed af A/S B. Ruys' kongelige
Planteskoler, Moerheim, Holland.

indtil 2 m høje, kraftige Stilke med umaadelig lange Blomsterstande af en glødende
ildrød Farve.

fris germanica Ambassadeur omtales lier, ikke saa meget fordi den er ny, men sna¬
rere fordi denne Sort kan glæde sig ved en stedse stigende Popularitet. Den er en
fransk Tiltrækning og er fremfor alt en af de mest rigtblomstrende Sorter, med liøje,
kraftige, rigt forgrenede Stilke; men desuden er Farven ganske ualmindelig. De op-
staaende Blade er lyst bronce-violétte og, hvad man paa engelsk meget betegnende
kalder „sinoky", paa fransk „fumé", medens det paa dansk ikke lyder saa godt at
sige røgede; men det er faktisk, som 0111 disse Blade' bar et „røget" Skær lagt over
Farven. De hængende Blade er meget mørke, dybt rødpurpur med en skinnende
Fløjlsglans og hvidaarede ovenpaa. Blomsterne er meget store og af ædel Form. Stil¬
kenes og Blomsternes bele fornemme Holdning og det distinguerede, rolige Farvespil
gør, at man maa indrømme denne Sort en Plads mellem de bedste og mest frem¬
trædende, og den bærer sit Navn med Rette. — Dette var blotet Par Nyheder; For-
raadet er naturligvis langtfra udtømt dermed. Visser.
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LITTERAT URAN MELDELS ER
Gartenbauverlag Trowit^sch & Sohn, Frankfurt/Oder,

har atter udsendt et Par smukke Bøger, som ikke er
uden Interesse.

Wasserbecken fur kleine und grosse Garten af Harry
Maas^-Liibeck, Pris 3,50 Mark, er paa 80 Kvartsider
med en Rigdom af gode Billeder og Smaategninger, som

paa udmærket Maade illustrerer Teksten.
Vandbassiner er |o paa Mode, men vel ikke en Mode,

der er kommet og forsvinder igen, Vandbassiner er ble¬
vet fast Inventar i Haven, om det nu mest er som Samle-
bassin for Plantevennen, som Akvarium for Dyrevennen,
udelukkende som Udsmykning eller som Soppe- eller
Plaskedam eller saagar som Svømmebassin, saa er det
der, og vil, som det oplivende Moment det er, ogsaa
blive der. Det er naturligvis vigtigt, at det bliver lavet
rigtigt, baade æstetisk og praktisk, og i begge Hense¬
ender giver den foreliggende lille Bog god Vejledning,
saa det kan anbefales at studere den, inden man skri¬
der til Værket.-Afsnittet om Vandplanter er udarbej¬
det af C. R. Jelitto, Garteninspektor ved den botaniske
Have i Berlin-Dahlem.

Der Garten im Glas, der neue Leitfaden flir Atjuarienliebhaber, hedder den anden Bog, skrevet
af Dr. Herbert Schmidt, Berlin, Pris 3>75 Mark. Den er paa 96 Kvartsider, ligeledes med en Mængde
gode, smukke Billeder, som gør, at denne Bog, trods de gode Bøger om samme Emne paa Dansk,
vil vække Interesse. Der er ogsaa gode Lister over Vandplanter for Akvarier med forskellige Tem¬
peraturer o. s. v., som vil være til Nytte. M. G.

Axel Hol^hausen: Amatør-Triidgårdsmastaren, Råd och Anvisningar åt alia Agare av Egnahems-
och Villatriidgårdar. Albert Bonniers Forlag, Stockholm. Pris 6,75 sv. Kr.

Den flittige og skattede svenske Havebogsforfatter har atter begaaet en Bog, denne Gang en po¬
lær allround Havebog, en pæn lille Bog paa 240 smaa Oktavsider med en Mængde, for Største¬
delen gode Billeder, af hvilke de fleste er gengivet efter Forf.s egne Optagelser. Bogen er fornøjeligt
skrevet, Forf. maa jo selv høre til de private Tradgårdsnulstre, som han siger i Almindelighed er

glade Sjæle, — deres Liv er sundt og styrkende for Nerver, Appetit og Humør, og intet er saa god
Gymnastik som Gravning.

Man bliver straks lidt desorienteret, naar Forf. skriver, at tre Ting er nødvendige for at anlægge
sin Have: Et Stykke Jord, Værktøj og en god Vilje forenet med et Par stærke Næver; men naar man
læser videre, viser det sig, at Forf. ikke mener kun de tre Ting. Han anbefaler ved Planlægningen
at benytte sig af en Fagmand, Havearkitekt, som har Dygtighed, Plantekendskab og Erfaring, til at
lave et Forslag, hvorefter der kan gaas frem, - gerne lidt efter lidt, hvis det er nødvendigt, men i
alt Fald et Grundlag, og det kan man ikke nok indskærpe Folk, at det betaler sig at have Grund¬
laget for det hele i Orden. Saa kan Haveejeren endda indenfor den givne Ramme arbejde videre og
faa den rette Fornøjelse deraf. Det var Bogens første Afsnit: Havens Anlæg. Saa er der et mindre
Afsnit om Nyttehaven, med Frugttrælister o. s. v. og til Slut det største: Prydhaven, som aabenbart
er det, der interesserer Forf. mest, — naa, det er vel ogsaa det vigtigste for de fleste Privathaver.

Af. G.

Rettelse. Ved en beklagelig Ombryderfejl er Teksten til de to Billeder paa Oktoberheftets S. 119
blevet ombyttede, - Amanogawa er den øverste, hvilket den opmærksomme Læser dog maaske alle¬
rede har opdaget.
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Flir die Kleinen ist ein Planschbecken das

Paradies, das schfinste Spielzeug.
Billede fra „Wasserbecken".



RENOVERING OCH REKONSTRUKTION AV
TRADGÅRDEN VID STROMSHOLMS SEOTT

Triidgårdsarkitekt Sven A. Hermelin, Stockholm.

„I en del av Vastmanland, som licit praglas av Malarnaturens idylliska lummig-
liet och målcriska omvaxling, ligger Stromsholms slott ocli kungsgård. På en holme i
Kolbacksån, som har forsar stritt och våldsamt melian alhevuxna strander, reser sig
dess karolinskt beharskade och kiirvt fornåma murar. Vidstrackta fait, avbrutna av

mjuka ekdungar satta sin pragel på det landskap, som utbreder sig strax vaster om
Stromsholmsåsens harrskogskladda hranter".

Så borjar fil. dr. Sten Karling sin historik om Stromsholms trådgård i „Svenska

O b
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Plan over Borggården och Slottsholmen; t. v. fttre och t. h. efter omlåggningen.
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ISSBH
Borggården fore omlåggningen. Griisplanen sonderskuren av irriterande gångar.

Foto: Ellert.

trådgårdskonsten". | fortsattningen skildrar lian de oden detta markliga slott och dess
lustgård genomgått alltsedan Gustaf II Adolfs tid. Vi lå veta, att drottning Hedvig
Eleonora i slutet av 1660-talet gav sin arkitekt Nikodemus Tessin d. a. i uppdrag att
planera ett nytt slott vid Stromsholm. Vi få folja de insatser de båda Tessinarna —
far och son — och efter dem Carl Hårlenian gjort.

En liten orientering om anlåggningens olika delar och huru mycket av dessa, som
ar i behåll från aldre tider, sir kanske på sin plats.

Nar man genom den kilometerlånga allen nalkas slottet från vaster, delar allen
upp sig i tvenne artnar med miiktiga lindar, som inrama den s. k. Borggården — ett
ca. 80X100 m. oppet rum framfor slottet. Sjalva vågen fortsatter rakt fram till bron,
som leder fram till Slottsholmen. Borggården gjorde forr mera skal lor sitt namn iin
nu. Den omgavs då av byggnader både i N., V. och S. Nu återstår endast ktiks-
flygeln i soder.

Från Borggården kommer man over bron till Slottsholmen. Denna domineras full-
standigt av slottet. Av holmens en gång så rika utsmyekning återstå 1111 endast kaj-
murarna, som resa sig ur stiommen och som giva holmen dess regelbundna form, samt
de på sina håll flera meter breda, klippta syrénhåekarna, som krona murarna. I ov-
rigt upptages platsen av grusplanen runt slottet, viigen, som over bron leder till den
f. d. parterren på Ostsidan om slottet, samt en ganska dålig grasplan.

O. 0111 slottet utbreder sig det stora området lor den forna parterren. Detta inra-
mas an i dag av de miiktiga lindalléer, som planterades på 1680-talet enligt Niko¬
demus Tessin d. a.s ritningar. Den c:a 100 X 300 111 stora platsen upptogs fordom av
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Den nyomlagda borggården. Onodiga viigar borttagna och huvudvagen starkare betonad.
Foto: Eilert 1934«

en rikt smyckad parterr, som forst ritades av den aldre Tessin, sedan modernisena-
des av hans son och i borjan av 1700—talet utfonnades av Carl Hårleman. Sedan en

mansålder tillbaka liar statens ridskola forladt sin ridbana till detta område. Intrycket
av de gainla alléerna fortages i bog grad av de lovtråd av olika slag, som vid l800-
talets mitt planterats inne på det oppna området.

Då undertecknad 1932 blev anmodad att uppratta forslag till iordningstållande av
de då ganska forfallna tradgårdsanliiggningarna på Stromsholm, gick jag med storsta
intresse till verket. Icke utan en viss beklåmning bade jag observerat, att det stora
intresse, som konstliistorici under senare år visat den svenska tradgårdskonsten, en-
dast resulterat i visserligen i och for sig ytterst intressanta arkivforskningar men icke
i några positiva åtgårder for våra historiskt intressanta tradgårdars bevarande eller
restaurerande.

Det år icke ett okritiskt återuppvackande av renassansens eller barockens tråd-
gårdar vid våra slott och herresåten, som hår efterstråvas. Det år de gamla anlågg-
ningarnas huvudkaraktår och samhorighet med byggnaden, som bor återstållas. Fram-
forallt gåller det att med verklig forståelse for det våsentliga återstålla det harmoniska
linjespel och det vål avvågda forhållande melian långd och bredd och mellan plana
ytor och lodråta våggar, som år typiskt for sårskilt barockens anlåggningar. Att re-
konstruera trådgårdens dekorativa detaljer vore givetvis i de fiesta fall att gå for långt.
Stora vålskotta gråsplaner passa nutidsmånniskan båttre ån sirliga broderimonster med
buxboms- eller gråsslingor. Onskar man liva upp parterren med rikare linjespel eller
med blommor, kan man med tordel taga upp ett barockmotiv, som ger god verkan,
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nåmligen ett friliggende „plate-bande" av 1 å 2 meters bredd, som loper runt varje
kvarter och skiljes från detta genom en smal grusgang.

På grund av att relativt blygsamma medel stodo till disposition for trådgårdens
renovering och for densammas Iramtida unnerbåll, var det sarskilt viktigt att hår ar-
beta fråmst med de stora linjerna.

Vid renoveringen agnades forstå året helt åt Borggården. Sjalva uppfartsvågen
breddades till 6,5 m, våndplatsen framfor bron till Slottsholmen fick en strangare ut-
formning och de bågbojda sidogångarna ersattes av tvenne vager, som vinkelratt ut-
gångo från våndplatsen. De stora grasplanerna lades om, och en ligusterhack plan¬
terades runt dessa. Denna hackinramning ar av sardeles stort varde på grund av den
linjeverkan och den skuggeffekt, som darav åstadkommes. På sidan om sjalva våg-
banan lades ett 2 meter brett grasband, vilket med jiimna mellanrum brots så att
våxelvis kvadrater och rektanglar uppstodo. Detta grasband lades 10 cm hogre an
vågplanet och inramades med kant av rod kalksten. Aven harigenom uppnåddes ett
mera markerat linjespel. På varje kvadrat planterades en Thuya occidentalis columna,
och marken betåcktes helt med Cerastium Biebersteinii. I mitten av varje gråsrektangel
planterades en Thuya occidentalis globosa. Effekten av de morka tujorna mot Cera-
stiummattans silvervita blad, ar utmårkt. Melian detta „plate-bande" och kvarterens
hackinramning låmnades en 1,5 m bred grusgang. Avståndet melian ligusterhackarna
blev således 13,5 ni.

Våndplatsen framfor bron till Slottsholmen inramas av en kraftig rabatt med po-
lyantharosor, kantad med Nepeta.

Borggårdens hela renovering har således skett med ytterst enkla medel och un-
derhållet blir det lattast tankbara. Tujorna t. ex. antaga ju sjalva den onskade tor-
men. Cerastium behover inte omplanteras så ofta, rosorna aro låttskdtta och en ligu¬
sterhack ar latt att klippa. Kalkstenskant har valts i stallet for buxbomkant, dårfor
att den icke fordrar något underhåll.

Når anlaggningen nu ar fårdig ger den, som bilderna visa, ett enkelt och vårdigt
intryck. En konsthistoriker kan med råtta invanda, att vid denna renovering icke tagits
hånsyn till platsens ursprungliga borggårdskaraktar. Det ar sant, men det som i forstå
rummet fordras hårfor år de byggnader, som tidigare ramade in gården, och som
nu åro borta. Anlåggningens mera parterrartade karaktår beståmmes med sådan-
styrka av den hundraåriga lindallé, som bildar dess våggar på tre sidor, att det icke
gårna var mojligt att återkalla intrycket av borggården.

Nu lågges sista hand vid arbetena på Slottsholmen. Hår lades de hårlemanska
ritningarna till grund lor en tåmligen lullståndig renovering av linjerna. Slottsholmens
nuvarande ytterkonturer ståmma nåmligen båst overen^ med hans anlåggning från
borjan av 1700-talet. Framfor slottets fasad mot oster ha lagts tvenne gråskvarter, vilka
erhållit inramning av en håck i sjålva gråskanten och ett 1,5 m brett „plate-bande"
på 1,5 m avstånd från denna. Denna friliggande list kantas av storbladig buxbom in-
nanfor vilka planteras polyantharosor på en stråcka, Nepeta på en annan, och på en
tredje stråcka betåckes marken melian håckarna med rott tegelgrus. På jåmna mel¬
lanrum planteras tujor, klotformade på de stråekor, dår listen loper parallellt med
slottet och utmed huvudgången, samt pelarformade på de yttre stråekorna.

t1 ramfor slottets norra och sodra sida lågo rikt sirade broderikvarter. Dessa hava
ersatts av håckinrainade gråsmattor av i stort sett samma form. Utmed de diverge-
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rande sidorna ha planterats rader av pyramidekar. De små omraden, som uppstodo
O. oin dessa båda gråskvarter ha utnyttjats på samma satt som på den hårlemanska
planen. Det norra har fy Ilts med hogvåxande buskar och det sodra har uthildats till
en liten boské. Ett framtida onskemål ar att — om pångarna racka — utbilda Slotts-
holmens gråskvarter till verkliga broderiparterrer. Det vore givetvis av storsta intresse
att har få gora en fullståndig rekonstruktion icke endast av linjerna, utan åven av
våxtmaterialet. Detta skulle niojliggora, att man icke endast med fantasiens utan aven

med ogats hjalp skulle kunna bilda sig en fullkomlig uppfattning om de skonhets-
vården, som 1600- och 1700-talets tradgårdar utan tvekan representerade. — På Slotts-
holmen åro måtten så pass blygsamma, att anlaggning och underhåll icke komme att
krava allt for stora summor.

Nasta fas i arbetet blir en mycket hård gallring av de under forrå århundradet
planterade eller sjalvsådda tråden på platsen for den stora parterren O. om Slotts-
holrnen. Så lange statens ridskola disponerar detta område kunna inga rekonstruktions-
arbeten foretagas hår. Det blir alltså en senare fråga. Dessforinnan hoppas vi emel-
lertid få bron från Slottsholmen ersatt av en ny, som båttre fyller sitt andamål. Den
nuvarande år nåmligen sådan, att den från slottet sett måste doljas av tvenne hång-
pilar vid landfastet.

Aven om jag utsåttes for risken att bli betraktad som reaktionår — något som icke
passar sig i vår tid — skulle jag vilja framhålla betydelsen av att man vid omlåggning
av åldre tradgårdar, som åro verkligt typisha for sin tid och som aro anlagda i an-
slutning till en typisk samtida byggnad, bor tiinka sig for två gånger innan man går
till verket. Vi beklaga i våra dagar att man i borjan av l800-talet vandaliserade de
fornåma ganila barocktrådgårdarna och ersatte dem med buskager och slingrande
gångar. — Du ansåg man det lovvårt. Man var ju modern! Nu vilja vi också vara mo¬
derna. Upptånda av forakt for det sentimentala krafset i de forvuxna trådgårdarna
från det gångna århundradet, gora vi vårt basta att utplåna varje spår av dem. Vi
åro ju moderna. — Utan tvekan ha vi oftast rått att vara det, men jag fruktar, att
vi med gemensamma anstrångningar snart få slut på dessa anlaggningar, som dock
en gång i tiden ansågos som hojden av god smak. Om 50 år letar man kanske med
ljus och lykta efter sådana tradgårdar, liksom man redan nu soker en typisk villa
från 1870-talet till samlingarna på Skansen i Stockholm.

Låtom oss alltså gårna vara moderna diir detta ar på sin plats, men låt oss å
andra sidan hava respekt for det gamla, som kan håva konst- eller kulturhistoriskt
varde for kommande generationer, så att de icke cl om a ass, så som vi doma gångna
tiders „vandaler".

STEEN EILER RASMUSSEN: LONDON
Udgivet med støtte af Ny Carlsbergfondet på Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1934.

452 sider med mange illustrationer og et kort. Pris 10 kr. hft., 12 kr. i shirting.
Det er en ganske overordentlig værdifuld bog, den kan i virkeligheden ikke an¬

befales varmt og stærkt nok. Den omhandler langt 'mere end titlen lover, og dog
glipper forbindelsen med emnet ikke noget sted. Uendelige studier, en grænselos
belæsthed og et utroligt stedkendskab er i denne bog samlet i en fremstilling, der
tilegnes så let, som var det et storartet skønlitterært arbejde.
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l'lanen viser foroven den londonske
park Moorfields i målestok 1 :5(XK) og
(orneden Enghaveparken i København
i samme målestok. Steen Eiler Rasmus¬
sen fortæller levende 0111 dette „grønne"

areals skaUine fra middelalderen
r til vore dage.

Bogen indehol¬
der fire kapitler, der
særlig vedrører ha-
vemæssige spørgs¬
mål. - I kapitel V
behandles de åbne
arealers oprindelse i
London, i VIII den
engelske landskabe¬
lige have, i IX Lon¬
don squares og en¬
delig i XIV Lon¬
dons parker.

Jeg har kun be¬
undring og tilslut¬
ning overfor det
hele. For mig er der
i hvert fald ikke ting,
små eller store, som

jeg kan opholde mig
over med imødegå¬
elser, end ikke de
venligste, og der er
heller ikke noget at
citere,for man måtte
eller kunde citere i
det uendelige. Dis¬
se fire kapitler må
høre med til det,
som den fremtidige
æstetiske gartner

må kende, og det
vil sige, at man må
kende bogen i sin
helhed, thi det vil

være umuligt at nøjes med disse afsnit alene, når man
først er kommen i gang med læsningen.

Når man holder bogen i sin hånd, virker den nær¬
mest noget gammeldags, — en smuk, ordentlig og ge¬
digen bog, som det er en fryd at blade i. Umiddelbart
ser det ud til at være et solidt historisk arbejde af

typisk art. Men indholdet er mere rigt, mere levende og mere tankevækkende end
i nogen lignende bog. 1 hvert fald kender jeg ikke noget tilsvarende, derfor kan det
naturligvis godt eksistere, men jeg tvivler på, at det da vilde være til at undgå. De
sidste årtier har set en vis art historiske værker, som behandler visse emner på en
mere indgående, mere forstående og mere personlig måde end nogensinde før. Jeg
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Der drages i bogen ofte
en sammenligning med
københavnske forbold,
blandt andet sammen¬

lignes parkerne. Dette
billcdefra Regents park
er anbragt overfor et
billede af Fælledpar¬
ken, og det ses tyde¬
ligt hvorledes man der
lader stierne være lige
linier over det flade

landskab, medens Fæl¬
ledparken har to hold
gange, — Glæsels fine
slyngninger og de stier,
som er fremkomne

efter færdselens
krav.

„Naar man siger til en
londoner, at Hamp-
stead Heath er den
smukkeste park man
kan tænke sig, ser han
uforstaaende på en og

spørger: „Regner De
det for en park?" Han
har aldrig gjort sig
klart, hvad Hampstead
Heath egentlig er. Han
betragter det bare som
et stykke åbent land,
der uvist hvorfor har
fået lov til at ligge urørt
hen tiltrods for byens
fremtrængen. — Og dog
er det en rigtig folke¬
park med opsynsmænd
og gartnere, og hvor
der bliver plantet træer
og buske som fremhæ¬
ver stedets karakter og
bortretoucherer en u-

heldig virkning af nye

huse, der skyder frem".
(Side 340 o. f.)
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tænker på forfattere som Francis Hackett, Lytton Strachey og André Maurois. Alle
sammenligninger halter mer eller mindre, men det forekommer alligevel, at der er en
vis lighed mellem den måde hvorpå disse forfattere har søgt at popularisere et histo¬
risk stof, og den måde, hvorpå Steen Eiler llasmussen har behandlet dette emne. Bo¬
gen kan læses af ethvert oplyst menneske, den kræver ikke særlige kundskaber eller
særligt kendskab til emnet, den er netop populær i den gode forstand, at den'for en¬
hver læser muliggør tilegnelse af det størst mulige mål af forfatterens viden. Men det
værdifulde er, at fremstillingens videnskabelige værdi alligevel er langt højere end for
de fleste af de videnskabelige arbejder, hvor det lærde må understreges med kunstlet
fremstilling og lange citater af mindst tre hovedsprog, foruden græske sætninger som
det allernødvendigste. Det forekommer mig, at bogen helt er værdig verdens største
by, denne by, der trods vælde og kulde og gru, dog har mere af ynde og hygge og
menneskelighed end nogen anden metropol. C. Th. Sørensen.

i Typisk londonsk ræk¬
kehuskvarter. De siger,
at det er forfærdelig
kedeligt, men hør hvad
S. E. R. skriverom frem¬
tidens by: „ der
er ikke en familiebolig
uden en have, hvor de
små menneskebern, så
snart de kan skønne,
kommer ud og mærker
solen og luften. De
kravler i græsset, rej¬
ser sig på to, griber
efter blomster, insekter
og fugle, siger uforstå¬
elige ord til dem og

øver kræfterne på
hundrede ufar¬

lige ting".
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