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›Jeg ved hvor der findes en have så skøn ‹, skrev Mads Hansen i sin tid om haven Danmark, men teksten passer også smukt til
haven i Boller Slotspark.

En have så skøn
Horsens har fået en oase i den nye blomsterpark i Boller Slotspark
foran blomsterne for at give et
mere roligt billede, sagde Peter Jordt, der var bange for, at
de mange blomster ville give
et for stærkt farveindtryk.
Haveforeningen har heller
ikke skelet til slottets over 400
år gamle historie, men haven
er alligevel blevet en blanding
af nyt og gammelt.
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Græsset blev trådt godt
ned i den nye blomsterhave, da tusindvis af gæster
besøgte slotshaven i week-enden.
Formanden for Horsens
Havebotaniske Forening,
Peter Jordt, havde garderet sig og optrådte i orange
regnjakke, men bortset fra
regnen kunne han ikke
klage over festlighederne.
Efter to et halvt års arbejde
kunne de flittige medlemmer
af Horsens Havebotaniske_
Forening med velfortjent
stolthed åbne lågen ind til
slotshaven og vise resultatet
af deres arbejde.
Uden for murene stod et
væld af boder med alt fra bonsai-træer til fuglebade i granit, og udstillerne havde travlt
med at vise deres ting frem,
samtidig med at de konstant
skævede til himlen, så de kunne nå at trække plastik henover bordene, før den næste byge gjorde deres brochurer til
papirsgrød.
Mens de besøgende
mennesker ind imellem måtte
søge ly i kaffeskuret, strakte
træerne sig friske og nød den
sidste sommergrønne farve på
deres blade.
I slotshaven bredte den store blodbøg sine beskyttende
vinger ud over de blomster-interesserede gæster, og beboerne fra plejehjemmet søgte læ
under en »Chamæcyparis Nootkatensis«, som i daglig tale
blot kaldes et træ.
Derudover var det fuchsiaerne, der dominerede haven.
Ikke mindst fordi roserne for
længst havde passeret deres
blomstringstid.
Drivhuset nedenfor slotshavens mur er en tro kopi af
det drivhus, som greverne
Frijs havde i 1865.
Inde i drivhuset imponerede
Anna Sørensen fra Rosenselskabet med sine blomster-

En attraktion

Vejrguderne havde glemt at notere indvielsen af blomsterhaven
ned i deres kalender.
pres, der er lavet af kronblade,
løvblade og frøstande.
Anna Sørensen har siden
1983 undervist i kunsten at
presse blomster og bruge dem
til billeder.
Der var mange, der måtte gå
skuffede bort fra hendes
billeder, for Anna Sørensen
brød sig bestemt ikke om at
sælge sine blomsterpres, men
til gengæld ville hun gerne
fortælle, hvordan hun bærer
sig ad med at få blomsterne til
at bevare farven.
- Telefonbogen skal være
knastør, så den kan tage imod
væden, og så skal der presses
hurtigt, sagde Anna Sørensen, der er ligeglad med, om
hendes blomsterpres opfattes
som kunst eller blot som en
hobby.

- Det vigtigste er glæden ved at
arbejde med blomsterne, og jeg
ved, at der er mange havefolk, der savner noget at bruge
deres tid på om vinteren, sagde Anna Sørensen.
Hobbyen med at presse
blomster er billig.
Det dyreste udstyr er en
pincet til 30 kroner, ellers behøver man kun hobbylim,
skalpel, pensel og så selvfølgelig friske blomster fra ens
egen have.

Engelsk havestil
Ideen med blomsterhaven
var egentlig, at den skulle bygges op i den engelske havestil.
- Men sådan er det nu ikke
blevet, for vi har sat hække op

Borgmester Henning Jensen (S) sørgede for den officielle indvielse af blomsterhaven lørdag eftermiddag, og uddelte en stor buket ordblomster til Horsens Havebotaniske Forening for indsatsen.
- Det her vil blive en ny turistattraktion i Horsens, men
det bør også blive et udflugts
mål for horsensianerne.
- Desuden oser stedet simpelthen af nostalgi på grund af
de historiske rammer for at
sige det rent ud, lød nogle af
borgmesterens ord.
Henning Jensen mente i det
hele taget, at blomsterhaven
er et tegn på, at vi er blevet
mere du's med naturen i de
senere år.
- Vi har længe set meget på,
hvad der er i det fjerne miljø.
Såsom i fjordene og havene.
Og det bør man også gøre.
Men der bliver efterhånden
fokuseret mere og mere på
nærmiljøet. Og det er lige
præcis, hvad vi har et eksempel på her, sagde borgmesteren, inden han erklærede
parken for officielt åbnet.

Må vente 800 år
Derefter greb Henning Jensen en spade og plantede et
såkaldt ginkgobiloba-træ,
som et af medlemmerne af
Horsens Havebotaniske Forening havde skænket i dagens
anledning.
Og selv om det spæde Gingobiloba-træ også kaldes
1000-års træet, må det vente
omkring 800 år, før det kan
måle sig med Danmarks ældste platantræ, der overværede
borgmesterens spadestik fra
første parket.

