”Pandoras Have”
I kærlighed til Dina, havens grundlægger
Vores historie
Det var en af de dage, hvor livet ændrer drejning og folder sig ud
i al sin pragt i Lys og Kærlighed. Vi kørte tilfældigt forbi dette
sted, hvor der stod et skilt: TIL SALG. I haven lød et muntert
fuglekor og vi tabte vore hjerter her, endnu før vi så hus og have.
Skæbnen var på spil. Vi gik ad stier, der var smalle med tæt
bevoksning alle vegne. En overflod af blomstrende buske og
sjældne træer gemt i tætte krat. Senere skulle det vise sig, at vi
måtte køre 8,5 tons grene og døde bambus bort.
Store tanker blev tænkt. At genskabe et Paradis, der lige nu lå
gemt i ukrudt og tjørnehæk. ”Her skal alle væsener, planter og
dyr, have lov at leve i harmoni med hinanden” slog vi fast. Men,
lidt efter lidt, blev nogle af havens dyr bortvist alligevel. Først
flygtede vildkattene ud, med en gøende Westi i hælene. Vores
lille hund Coco mente, at han allerede ejede haven. Så smed
”Overgartneren” alle dræbersneglende ud, for i hans køkkenhave
kom intet op. Tusser, frøer og mange af vinbjergsneglene,
flyttede frivilligt, efterhånden som de tætte krat og bambus
forsvandt. Musene bad vi om at finde et nyt sted at bo, for de
blev hurtigt mange, ved fuglenes foderbræt ved gærdet. To
hvepsebo med kæmpehvepse på op imod 5 cm blev udsat. Til
sidst måtte de smukke hjorte, der havde lagt deres vej igennem
haven, med en overflod af mad og vand også finde nye veje, for
de mange nyplantede tulipaner, påskeliljer og roser, og alt det
grønne i køkkenhaven, fik de spist og så kom hegnet op!
En streng frost den første vinter og to voldsomme storme, tog 5
træer, der i mellem den sjældne Sydbøg og flere Rhododendron.

Vi byggede et dejligt drivhus, hvor tæt bevoksning havde dækket
et stykke jord. Her viste det sig, at der før også havde været et
drivhus nær ved og en skjult trappe blev gravet frem. Nu er vi her
så, to somre senere. Med et galleri i det gamle skur – havens
første hus med den vidunderlige gårdhave, der lå inderst i haven
og vi kaldte huset ”Pandoras Æske.”

