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Kurt og Jette er
selvforsynende
med frugt og
bruger fx ribs,
solbær og
stikkelsbær til
marmelade.

Thee
Mens mange haveejere raskvæk fælder havens træer for at lukke
lyset ind, så har familien Smith skabt en frodig oase på Frederiksberg,
hvor der både er plads til store træer, buske, blomster 0g hyggelige
siddepladser. Familien er desuden selvforsynende med frugt. En af
hemmelighederne er et æbletræ med ni forskellige sorter.

skalderül
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HER ER 11 TRÆER: et stort fyrre-
træ, en kæmpe syren, otte fritvoksende
frugttræer og en espalieret “Cox'sOran-
ge'. De fleste træer står i forhaven bag
en bølgende, smukt klippet bøgehæk.
Fyrretræet står i skellet mod naboen,
den espalierede (Cox's Orange) vokser i
gårdhaven, ogdeøvrige træer er spredt,
så de sammen med hække 0g bede er
med til at skabe rum i haven.
Vi er på besøg hos lette ogKurtSmith

i deres lille have midt på Frederiksberg
i København. Med sine mange træer er
haven noget af et særsyn. Grunden er
nemlig kun på 400 m2, hvorafhuset og
gården udgør en del. Alligevel er her
plads til alt det, de ønsker sig.
»Her er både lys og skygge. Her er

frugttræer og -buske: ribs, solbær, stik-

kelsbær oghindbær. Og her er roser 0g
stauder. Her er, hvadvi har brugfor,« si-
ger KurtSmith.

ETÆBLETRÆMEDNISORTER
»Defleste frugttræer var her, da vi flyt-
tede ind. Blandt andet et kæmpestort
æbletræ, som stårmellemhækken ogen
af vores siddepladser. Det var for stort,
så jeg skar det tilbage, og så fik jeg idé-
en at pode nogle nye sorter på det. Vo-
res nabo var gammel gartner. Han lærte
mig at pode. Han lånte mig også grejet
og skaffede nogle flere podekviste. Nu
har vi ni forskellige sorter på træet,«
fortæller Kurt.
»Vi har valgt sorterne, så de modner

efter hinanden. Førstkommer “Transpa-
rente Blanche' i august, herefter 'Skov-

'

foged: “Gråsteni 'Flaskeæblel 'Filippal
“Coxs Orange', 'Alm. Pigeon' og så en
ukendt sort, vi har på et andet æbletræ,
samt den oprindelige.«
På den måde får de plads til ni for-

skellige æblesorter i den lille have, hvor
der også er pære- ogblommetræer samt
masser af frugtbuske. Og når Kurt får
podet de to gamle æblesorter “Bøghs Ci-
tron' og 'Ananas' på det storeæbletræ, er
parret så selvforsynendemed frugt, som
man kanønske at være.

ROSERNEOVERRASKEDE
Havens frodighed begrænser sig ikke
til træer og buske. Der er mange roser
i haven. Store, flotte historiske roser og
mere moderne. En er klatret til vejrs i
fyrretræet - næsten da. Andre står side >
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om side i et stort bed, som danner en
adskillelse i haven, så der opstår for-
skellige rum eller afdelinger.
Roserne kom for alvor ind i haven ef-

ter et besøg på rosenplanteskolen i Løve.
»Jegblevvildt fascineret afplantesko-

len, så vi købte nogle roser med hjem:
denhvideder, som er enAlbarose 'Mme.
Legras de St. Germain', den lille, lyserø-
de 'Summerwind' og 'Jacques Cartier,«
udpeger Kurt og tilføjer: »Roserne har
egentlig overrumplet mig, for jeg havde
altid set roser som sådan nogetmed en
strittende lillefmger og noget nørderi -
klippemig her ogder.«
I dag er både lette og han glade for

roserne, som optager en ret stor del af
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og det store fyrretræ.

Øverst venstre: Jette og Kurts have har mange siddepladser i både lys og skygge.
Her nyder de formiddagskaffen i et hjørne af haven, der er skærmet af havehuset

Øverst højre: Den lille have opdeles i rum med hække og blomstrende bede.

Nederst venstre: Mange af havens træer står i forhaven bag den fine,
bølgende hæk.

pladsen i den lille have. Og så er roser
gode, for de blomstrer længe og forsy-
ner husets vaser, helt til frosten for alvor
trænger sigpå.

SIDDEPLADSER ISOL 0GSKYGGE
Den lillehave danner rum for gode sid-
depladser, hvorman kannyde soleneller
skyggen, morgenmaden eller frokosten.
Indretningen er opstået, efterhånden
som lette 0g Kurt fandt ud af, hvordan
de brugte haven. Der hvor morgenso-
len falder, har de anlagt en morgenmad-
splads, ogderudover er der en eftermid-
dagsplads og en plads i skyggen under
det storeæbletræ.

Det er Kurt, der er mester for haven,
mens Iette i højere grad nyder blot
at være her, men de er alligevel fæl-
les om at bestemme, hvad der skal ske.
»Jeg har været havetosset, siden jeg

var helt lille. Da jeg var dreng, fik jeg
som det eneste barn i den fælles gård,
der hørte til lejlighederne, et stykke jord
på 2 x 4 meter nede i gården. Der såede
jeg ærter, radiser, gulerødder og blom-
ster,«mindesKurtogbekræfter, at have-
glæden har holdt hele livet oger en vig-
tig del afdet her på Frederiksberg.
»Haven skal man nyde, og der skal

være plads til afslapning,« siger han.



_..biäeser ergode i en title have," for
"v de blomstrer lige fra sorhmer,__tilfroågá sætterind. - '
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På haveptanen kan man se,
hvordan Jette og Kurt Smith har

æbletræ indrettet deres lille have.
Syren syren
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Denne gamle, kraftige,
duftende og remonterende
rose var i haven. da Kurt og
Jette flyttede ind - er det
mon 'Bl0ssomtime'?
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