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Det er Pias have
Da Pia fyldte 40 tog hun for alvor fat på haven og i 2001 anlagde hun sit første
bassin. Siden er der kommet to mere og haven er lagt helt om. I dag er den store
have en frodig oase med høje træer, masser af blomster, rislende vand og smukke
fisk under blomstrende åkander.
Vi er i Søgården i Gladsaxe Kommune. De
røde huse er bittesmå, til gengæld er
haverne store, Pia og Peters er på næsten
800 m2. De har boet i huset siden 1979 og
undervejs er der kommet nyt køkken og et
dejligt nyt badeværelse til indendøre, men
den største forandring er sket udenfor
havedøren.
Da Pia fyldte 40, syntes hun der skulle
ske noget nyt. Hun meldte sig til et 16
ugers kursus i blomsterbinding og tog et 3
måneders gartnerjob på Søllerød Kirkegård efter 10 år på kontor.
Alt hvad hun lærte skulle praktiseres
hjemme i haven. Hun plantede stauder så
der var blomster til vaserne, og lagde grunden til det lange Rhodondendronbed.
Samtidig blev der tyndet ud i træer og
buske. Kronen på værket var det første
havebassin, hvor 4 græskarper har deres
dagligliv i skyggen under det store grantræ.
Som tiden gik kom behovet for nye
udfordringer, og Pia gik i gang med planlægningen af de to nye bassiner. “Der er
ikke den bog om vand i haven, hun har
læst”, fortæller Peter, “og i marts 2004 gik
vi i gang”.
I det fugtige forår gik Pia i gang med
udgravningen af bassinet, der er 1,20 meter
på det dybeste sted. Så dybt skal det være
af hensyn til fiskene og åkanderne. Anlægget består af to bassiner. Det ene ligger lidt
lavere end det andet, og vandet pumpes ud
fra det lave og via filter og UV filter retur-

Herover: Fiskene i det klare vand og
fuglehuset, hvis “bindingsværk” sørger for at ingen fugl, der er større
end en solsort får adgang til brættet.
Samtidig kan katten ikke fra husets
tag kan gå på rov blandt småfuglene.
Til højre: Pia i sin læsestol ved det
gamle bassin, der også levner plads
til frøerne der holder sneglebastanden
i ave. Forsiden af bladet: Peter og Pia
på terrassen ved de nye havebassiner.
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nerer det via et lille stenfald til det høje
bassin.
I det høje bassin er der den dominerende vækst en smuk åkande, der lige nu har 2
flotte blomster. 8 fisk - 4 koier, en karpeart, og 4 orange guld-emder svømmer
lystigt omkring i det helt klare vand. UV filtret sørger for at der slet ingen alger er.
I anlægget omkring bassinet har Pia
ladet sig inspirere af den japanske have
med et lavt pileflethegn og en bund af
smukke grå granitskærver, der fremhæver
blomsterne. For enden af bassinet har de
med et pileflethegn som bagvæg anlagt en
ny terrasse af træ hvorfra familien og katten Pjuske kan følge med i livet i vandet.
Et smukt egetræ - “som Peter gudskelov
insisterede på skulle blive stående”, siger
Pia - skaber skygger over basinet og sikrer
at de fiskehejrerne i området ikke får øje
på de bassinets lækkerbidskener.
Peter har ellers ikke noget imod at der
kommer fugle i haven og besøger familiens
tre høns. Fugle er hans store interesse, og
det smukke rovdyrssikrede fuglehus sikrer at
fuglene om vinteren kan få det nødvendige
kosttilskud uden at katte og spurvehøge
bliver fodret ved samme lejlighed.
En port med slyngroser skaber overgangen til den nederste del af haven, hvor Pia
lige nu er i gang med at anlægge en ny
skovhave under en gruppe stedsegrønne
træer. Bagest ligger køkkenhaven, der forsyner familien med nyopgravede kartofler.

