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Den komplette havebog om
haver med stenbede og alpin flora
Hvert år drager masser af mennesker til Alperne,
Pyrenæerne eller Nordens bjergegne for at opleve
de storslåede scenarier, der udfolder sig der, få god
motion og frisk luft i lungerne. Mange bliver også
fascineret af den alpine flora og bliver derved
inspireret til selv at lave et stenbed med alpine
planter i egen have. Haveentusiast og forfatter til
en række havebøger, Jørn Dannesboe, er en af dem,
og han deler nu sine erfaringer i en ny, stor
havebog, der viser vejen til at få sin egen
stenbedshave.
For 22 år siden udkom Jørn Dannesboes første bog
om at anlægge haver med stenbede, og på utallige
efterspørgsler har han nu begået en ny bog,
Stenbedet – en perle i haven, hvor han tager
ligesindede havefolk med på en spændende
fotografisk rundtur til bjergene i mange egne af
verden og viser, hvor stor mangfoldigheden af planter er. Desuden rummer bogen en rundtur til en række
forskellige haver herhjemme, hvor ejerne på forskellig måde viser, hvordan de har valgt at anlægge deres
alpine haver, og hvordan de selv formerer planter ved såning eller stiklinger. Ved beskrivelsen af egnede
planter til dyrkning i haven har Jørn Dannesboe samlet et hold af dygtige havefolk, som hver især giver
eksempler på, hvilke stenbedsstauder, løg og knolde, bregner, orkideer, buske, græsser og træer der vil
kunne trives i et stenbed i vores klima.
Stenbedet – en perle i haven kommer hele paletten rundt og er en uundværlig håndbog, guide og
rejsekammerat både for nye og rutinerede alpine havedyrkere. Den udkommer den 28. marts på
Skriveforlaget.
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