
Der var planter i alle afskygninger på markedet ved Serridslevgård. I baggrunden ses en aide to hestevogne, som man kunne få en tur i rundt
i idyllen ved gården.

ALT GODT
TIL HAVEN

Op mod 10.000 mennesker
kom til havemarked
pa Serridslevgård
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N ogle kom for at vise, nogle kom
for at slge, og tusindvis kom for at kigge
eller lobe.
Serridslevgård oplevede en sand inva-
sion i weekenden, da Hovedgård og Om-
egns Havekreds holdt have- og blomster-
marked. Mindst 5000 og måske belt op til
10.000 fandt vej til Serridslevgård, vur-
derede havekredsens formand, Ove Frost
Jensen.

- Det har vret en kmpesucces. Selv
ikke regnen lørdag kunne holde folk væk.
Der blev bare ved med at komme menne-
sker, sagde formanden, der selv fungere-
de som parkeringsvagt for de mange
hundrede biler, der trillede en weekend-
tur til den storslåede idyl pa

Serridslevgård.
Der var 30 stande, hvor man kunne

kigge pa eller købe alt, hvad der hører til
en have. Og netop fordi det var have-fol-
ket, markedet henvendte sig til, sa gjorde
det ikke noget, at der faldt 11 mm regn
om lørdagen. Bilerne strømmede til i
næsten lige så tætte byger, som regnen.

Bonsai på marked
Kurt Andersen fra Skanderborg havde

en stand, hvor han viste sine smukke mi-
nitrer i skåle, eller bonsai, som det hed-
der med et enkelt ord pa japansk.

- Jeg er her ikke for at slge noget,
men fordi havekredsen spurgte, om jeg
ikke ville vise nogle af mine træer. Det er

min hobby, og nar jeg engang imellem
sælger en smule, er det fordi, man far lidt
til overs, nar man pusler med det, forkla-
rede han.

For at fa tret til at blive en miniatu-
re-udgave af et rigtigt 	 skrer man
det halve af roden	 og bliver ved med
at gore det, hver gang man omplanter
tret.

Hvis tret ikke har den rigtige facon,
kan man snore det med fråd, sa grenene
formes pa den rigtige made. Desuden
klipper man det til i bade top og rod, så
det ikke bliver for stort. Pa den made kan
man skabe nogle fantastiske, levende
træ-skulpturer.

- Man kan bruge alle slags trier. Bøg,
kastanie eller hvad man ellers har lyst til,
fortalte Kurt Andersen, der havde rigtigt
mange besøgende, der ville se mini-trer-
ne. Og måske lige have et par gode råd,
hvis man selv skulle have lyst til at kaste
sig over bonsai.

Alpine planter
En anden af markedets store attraktio-

ner var en udstilling fra "Den Alpine
Have", eller helt korrekt ”Alpine Society
Garden, Denmark".

- Hovedafdelingen af >Alpine Garden
Society< ligger i England, men faktisk er
afdelingen i Danmark med 400 medlem-
mer blandt de største i verden, forklarede
Bo Ho1st Pedersen, der selv har en meget
flot alpin have ved hjemmet i Egebjerg.

Nu skal man ikke tage det med det alpi-
ne alt for bogstaveligt. Foreningen gor i
stort set alle de planter, der vokser i
høj-derne, ligegyldigt om det er Kina, Nepal,
Andesbjergene i Sydamerika eller Kili-
manjaro i Afrika.

- Men man er selvfølgelig nødt til at ta-
ge hensyn til, at ikke alle planterne kan
vokse i Danmark, fortalte Bo Ho1st Pe-
dersen.

Det er ikke mindst rododendronerne,
der er populre i den alpine have. Her
finder man langt flest arter i højderne i

Anne på fire fir var vildt betaget af disse
smukke lyserøde rododendroner.

Kina og Tibet (f. eks. Lanatun, Pronum
og Proteoiden). En enkelt art (Lappni-
cum) vokser dog også naturligt i Norge,
og af de ægte alpine rododendroner er der
den rustbladede alperose. Pa markedet
kunne man også se andre alpine planter
som orkideer, små naletræer og primula-
er.

Granit•kanin

Man kunne ogsa finde alle mulige plan-
ter til haven. Havetraktorer i alle
størrel-ser plus alskens pynt. Bl.a. kom Niels
Erik Jacobsen fra Horsens Stengalleri
med et udpluk af udhuggede granit-dyr,
bænke osv.

- PA en made er den slags figurer vores
venstrehåndsarbejde. Vi laver primrt
graysten og bygningsarbejde. Men det er
sjovt at hugge figurer ud. Jeg kunne godt
tnke mig at blive pensioneret lidt for ti-
den, så jeg kunne hellige mig det, sagde
han.

Han fik også solgt et par figurer pa
markedet, selv om han ikke helt havde
nået at lave så mange forskellige, som

han gerne ville. Det er et stort og tids-
krvende arbejde at lave granit-figurer-
ne, så prisen også bliver derefter. Billig-
ste figur var et pindsvin til 2200 kr., men
der var også bl.a. en kanin til 3800 kr., en
ugle til 5000 og en abe til 14.000 kr.

IEgteparret Dagmar og Johannes Jen-
sen fra Gedved var blandt de mange tu-
sinde, der kom pa markedet for at kigge
Pa.

- Vi skal ikke lobe noget. Det er for tid-
ligt at plante sommerblomsterne. Men
det er et godt marked, og det trkker nok
endnu flere mennesker, at det sker her pa
Serridslevgård. Den er der mange, der
gerne vil se, mente ægteparret.

Det var anden gang, at Hovedgård og
Omegns Havekreds holdt et marked. For
fire ar siden koni der 2-3000 mennesker
til et marked i Gangsted.

- Vi var også meget spændt pa, hvordan
det vlle ga i ar. Men det er jo fantastisk,
sa vi vil nok prove igen. En eller anden
form for marked skal vi have næste år,
når Jysk Havesleskab har 125 Ars
jubilæum, røbede formanden for
havekredsen i Hovedgard, Ole Frost Jensen.
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