NR. 4 APRIL 2015 • PRIS 64,95 DKR. NORG E 79,00 NOK . SVERIGE 69,00 SEK.

DANMARKS BEDSTE
NYHEDSSEKTION!

KSKKENLIV 2015
FÅ MASSER AF
NYE IDEER TIL
AT OPGRADERE
DIT K0KKEN

TOPMl2JDE I AARHUS:
EN AF VERDENS F0RENDE
BLOMST~DESIGNERE SKABER
OVERDAIDIGE KREATIONER I

CLAUS DALBYS HAVE

Knivskarp trend:
SE DET NYE BESTIK!

NYT:

Månedens bolig:
MSBELSNEDKER
LAURA BERGSSES
KREATIVE OASE

GUIDE TIL STILEN FÅ EKSPERTENS TIPS
TIL MOODBOARD,
FARVER OG MATERIALER

SK0NNE & INSPIRERENDE~

308 ~ORÅRSFUND

BLOMSTERNES TOPM0DE

Claus Dalbys have i Risskov er en af landets sk0nneste og inspirerer mange haveentusiaster.
Blomsterdesigner Annette von Einem h0rer til verdenseliten. Se her, hvad der sker, når hun slippes
l0s i Claus Dal bys paradis og fortolker havens mange rum i buketter og opstillinger.
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AT TILBRINGE EN HEL JUNIDAG i Clau s Dalby s .hav e er en af de oplevelser, som man v ille forunde enhver
hav eentusiast at få . Her er så mange detaljer, ideer og umiddelbar skonhed . Claus Dalbys ha ve i Ri ss kov i
Aarhus er en af Danmarks absolut flotteste , og sådan en dag lige efter sankthans med typisk dansk sommervejr
- byger, blaest og hoj sol - giv er haven den besogende tusinder af indtry k. Også hos den internationalt kendte
blomsterdesigner Annette vo n Einem , som Claus Dalby gav lov ti l at plukke los af haven s frodighed og forvandle den til buketter og dekorationer. Kun da hun forelskede sig i en helt fantastisk lilje , t ov ede Claus Dalby et
ojeblik, men som han sagde: alt for kunsten. Men det gjord e lidt ondt i os alle, da den met er hoje kranslilje blev
skäret af - for selv om den er flerårig v il den ikke komme igen naeste år, når man plukker den . Det sky ldes , at
staengel og blade ska l have mulighed for at v is ne ned og bringe kraft tilbage til loget. Til Annette von Einems forsvar skal s iges , at hun brugte og genbrugte liljen ti l flere dekorationer, og nu er den forev iget her.
Claus Dalby kobte patriciervillaen fra 1908 i 1994. Den ligger klo s op ad Risskov. Her var graesplaene og f å
blomster, og det var forst , da Claus Dalby modte blomstermaleren Anne Just, at han blev interesseret i at gore
noget ud af området omkring villaen . Hun hja lp ham med det forste staudebed og fik taendt ham - bid for bid af
graesplaenen blev inddraget for i 2002 helt at forsvi nde. Princippet om at inddele si n have i forskel lige rum har
vaeret en af de forende i haveindretningen i s nart mange år. I Clau s Dalby s ti lfaelde et havepalad s med rigtig mange rum , nok omkring de 15, der fra tidligt forår t il sent efterår trans formerer sig fra tusinder af narcisser og
tulipaner til endnu flere raser. Annette von Einem har vaeret inspireret af de sammenstillinger af vaekster, hun
har oplevet denne junidag. Når hun fx ruller hostab lade og andre store farvede blade og bruger dem som bund i
en spektulaer opstil ling, knytter det sig direkte til et syns indtry k . 0gså far vemikset af hv idt og gult oplevede hun
i den del af haven , hvor Claus Dal by svaerger til den blanding. Den smukke buket af raser, hun binder af både
engelske og historis ke raser, har fået et s lor af den pink til purpurfarvede blåhat. som den besogende kan opleve i Claus Dalby s rasenbede . Ly sthu se , dri vhuse og senest et stort v aeksthus gi ver gode baggrunde for de
billeder, v i har skudt til denne reportage , men er også rum , der sorger for, at der hele året er hektisk aktiv itet
inde og ude. Som Claus Dalby sel v iranisk siger: - Det eneste, jeg ikke dy rker, er bar jord .
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1. Claus Dalbys have ligger på en skrånende
grund med k,g t 1I Aarhus Bugt . Set heroppe fra
v illaens bal kon ser man tydeligt havens mange
rum opdelt af skarpe hcekke. Bagerst ses fx
den gule og hvide have, og her fo rrest
rosenhaven og til h0jre drivhu set og det lille
lysthus , der anes i baggrunden op mod
Risskov. 2 .) og 3 .) Bag v illaen fmder man
dette flamm efar vede bed , hvor den knej sende
kran slilje blev en for stor fri stelse for
Annette von Einem. Hun brugte en af dem som
midtpunkt i denne opst il ling, hvor h0je
grcesser, kornblomster og sortviolet valmue
blander sig med den gule engelske rose. For at
f å stcenglernes form frem renser hun dem for
blade, og de stå r i oasis. Bunden er lavet af
sammenrullede blade fra gr0nne hostaer og
rnd alunrod . Dekorationen bliver helt magisk,
da en sommerbyge pludselig giver spil i
Jern bass,nets 10 cm dybe vand .

Få planter er så skulpturelle som ahum . Her er det "Al1um
Ambassader", som er den senest blomstrende af famd1ens
mange medlem mer. I sådan en kugle er der over flere
hundreder blomster. Annette von Einem har helt enkelt
fastholdt formen I al1umen , som i flasken ved siden af bliver
st0ttet af flettede og bundne grresstrå og kapnfolier.

Lysthusets vindue
vender ud mod
R,sskov. Fra havens
gu le og hvide rum har
Annette von E,nem
plukket hvid digitalis.
laege-baldr,an og gul
l0vehale og en enkelt
gul rose. De står i oasis
i den gamle terrin . men
det ser man ikke , fordi
overfladen er daekket
af klippede små
stykker staengler.
1. Annette von Einem
beundrer Claus Dal bys
al,umer. som fra maj til
slut juni domi nerer
området her.
2 . og 3 . Der skal ikke
altid mange blomster til
for at give en effekt.
I de smukke glasbeholdere fra Guaxs har hun
saten hvid paeon . en
la:,ge-baldrion og en del
af en alium . Staengler,
som egentlig var affald,
er klippet t il for at blive til
en lille skulptur i sig selv.
4 . og 5. Den gule og
hvide have har en del
limefarvet l0v, som g0r
området friskt at se på .
Bag Claus Dal by ses
pilebladet paere. også
kaldet nordens oliven .

Claus Dalbys have er vidunderlig. ,kke kun på
grund af frod igheden. men også på gr und af de
bev,dste brug af punkter, som 0Je! drages mod
- som fx denne engelske urne fra Haddonstone,
der er anbragt på en s0Jle.
Inspirerat af Claus Dalbys rosenbede har
Annene von Einem skabt denne le! asy mmetriske buket. Roserne er bland! andre "Rhapsody
in Blue" og "Wi lliam Shakespeare·. Over svrever
v,olene blå hat og kvresurt - prrec, s som 0jet
oplever rosenbedet udenfor.

