Ridderspore, Delphinium elatum
’Morgentau’, er en sort udviklet af Karl
Foerster. Bliver op til 170 cm høj og blomstrer juni-august med blomster i himmelblå
og rosa nuancer. Trives i sol og næringsrig
jord. Sortsnavnet betyder morgendug.

GRÆSSERNES
GRAND OLD MAN
Den berømte gartner, planteforædler
og forfatter Karl Foerster stod bag
hele 370 nye staudesorter og var
langt forud for sin tid i brugen af
græsser og bregner i haven.
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TEKST OG FOTO: HANNE GABEL CHRISTENSEN. MED VENLIG TILLADELSE FRA DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ, TYSKLAND.

HAVEFAKTA
HER BOR
Have og planteskole er
grundlagt af Karl Foerster og
drives i dag af en fond.
HAVENS ALDER
Anlagt i 1912, omlagt flere
gange og rekonstrueret i 2001.
AREAL
5.000 m2.
JORDTYPE
Almindelig havejord.
HVOR
Bornim ved Potsdam i Tyskland.
HAVETYPE
Forsænket have og stenhave
med mange stauder og
græsser.

1. Havegang med bl.a. pæoner, græs-

1

L

igesom England har Tyskland sine berømte haver, og blandt dem er Karl
Foersters have lidt uden for Berlin en af perlerne. Det er tydeligt, at haveinteressen er over
gennemsnittet på den smalle
villavej, der fører hen til haven,
for der er forbløffende mange
gode haver på den ret korte
vejstrækning derhen. Ikke så
underligt med en pragtfuld have og velassorteret planteskole tilknyttet for enden af vejen.
Bedre bliver det næppe for den
haveinteresserede.
Indenfor i haven tager et kor
af kvækkende frøer imod i det
første haverum med den berømte forsænkede have med
en dam i midten. Man kan ikke
lade være at smile af det livlige
kor og stemningen i haven, som
ligger let glitrende og tørrer i solen efter en voldsom byge.

ser og løvefod langs den forsænkede
have, hvorfra en dronningebusk,
Kolkwitzia amabilis, vælder ind over
buksbomhækken. Dronningebusk
bliver op til 4 m høj og får et væld af
duftende, klokkeformede blomster i
juni. Trives i sol-halvskygge i alle
jordtyper.
2. Keramikvase ved dammen, omkranset af hakonegræs, Hakanoechloa
macra ’Aureola’. Omkring træet i baggrunden vokser Hosta siebolidiana
’Elegans’.

– Er det ikke en vidunderlig
have, siger en tysk dame, som
smilende står og nyder synet af
dammen.
– Jeg kommer her hvert år og
bliver altid i så godt humør af at
være her, fortsætter hun.
Så må en have jo siges at have opfyldt et af sine fornemste
formål. Haven afspejler da også
et usædvanligt havetalent, for
ikke alene havde Karl Foerster
en udsøgt sans for havedesign
og beplantning, han avlede også 370 nye, spændende staudesorter i løbet af sit liv, heraf mange riddersporer og floks,
som han havde en særlig forkærlighed for.
DDR's haveperle
Karl Foerster blev født i Berlin
i 1874 og grundlagde i 1903 sit
staudegartneri i sin fødeby. I
1910-11 flyttede han →
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BESØG HAVEN
Karl Foersters have er åben
for besøgende hele året.
April-september kl. 9-21 og
oktober-marts fra kl. 9 til
skumring (kl. ca. 17).
Entréen er gratis.
Adresse
Karl Foerster Garten
Am Raubfang 6
14469 Potsdam-Bornim
Find mere information på
foerster-stauden.de.

1

gartneriet til Bornim ved Potsdam, hvor han bosatte sig og begyndte at anlægge en 5.000 m2
stor have på den bare mark omkring sit hus. Gennem 60 år dyrkede og avlede han vinterhårdføre stauder og græsser i haven,
som han brugte som planteeksperimentarium og udstillingsrum for interesserede besøgende. Gennem tiden udviklede Karl
Foersters hus og have sig til et
mekka for haveinteresserede,
og i dag er haven stadig en af
de mest besøgte private haver
i Tyskland.
Undervejs har haven og den
tilknyttede planteskole også
haft svære tider og skiftet udtryk nogle gange. Under den
økonomiske krise i Tyskland i
mellemkrigsårene, hvor prisen
på et brød, da hyperinflationen
var på sit højeste, løb op i flere millioner mark, udeblev kunderne helt. Senere, under 2.
verdenskrig, gjorde mangel på
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fødevarer det nødvendigt at
dyrke kartofler og grøntsager
på stedet frem for prydplanter.
Efter krigen, da Tyskland blev
delt, kom Potsdam til at ligge i
den østtyske del.
Med godkendelse og i regi af
den sovjetiske militæradministration genoptog Karl Foerster
sit udviklings- og forskningsarbejde med vinterhårdføre stauder, og hans planteskole var i
hele DDR-tiden det eneste staudegartneri i Østtyskland.
I 1960’erne og i 1970’erne
blev haven omlagt og fornyet.
I 2001 gennemgik den en omfattende renovering og rekonstruktion efter gamle tegninger,
så den i dag har sit oprindelige
udtryk.
Natur møder arkitektur
Haven er anlagt med seks forskellige haveområder, hvoraf de
fire er åbne for besøgende, det
femte er en privat →

2

4

1. Hosta, prydløg og græsser kanter havegangen.

Forrest Hosta undulata var. Albomarginata, som
gentages længere henne, efterfulgt af Hosta tardiana ’Blue Cadet’ og Hosta fortunei var. albopicta.
2. Den ovale dam med nøkkeroser, siv og guldfisk
ligger som en indfattet smykkesten i midten af den
forsænkede have.
3. Gule dagliljer, Hemerocallis ’Sunny Bee’, og en
mørkbladet alunrod, Heuchera. Bagved stiv star,
Carex elata ’ Bowles’ Golden’, med gule blade.
4. Bakket bed i stenhaven med bl.a. dværgfyr, løvefod, græsser, storkenæb, akeleje og foldblad.
5. Almindelig engelsød, Polypodium vulgare, i stenhaven. En lav, vintergrøn bregne, som bliver ca. 30
cm høj og trives både i sol, halvskygge og skygge i
næringsrig jord. God som bunddække.

3
5

GODT LÆSESTOF
Karl Foerster skrev en lang
række artikler og bøger,
hvoraf flere stadig fås hos
bl.a. amazon.com.
Einzug der Gräser und Farne in
die Gärten om græsser og
bregners indtog i haven.
Freude og Ärger im Gärten
om glæder og ærgrelser i
haven.
Rock Gardens Through the
Year: An Illustrated Guide for
Beginners and Experts, en illustreret guidebog om stenhaver for begyndere og øvede.
Der er desuden skrevet en
række bøger om Karl Foerster
bl.a. Karl Foerster – Seine
Blumen, Seine Gärten om
hans have og hans blomster.
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have, og det sjette udgøres af
planteskolen ved siden af haven. Af de fire haverum er den
forsænkede have og stenhaven
de mest berømte og bemærkelsesværdige.
Havens indgangsparti er en
80 m lang sti kantet af bede
med planter, der blomstrer vinter, tidligt forår og forår. Her er
bl.a. troldnød, vintergæk, julerose, kornel, dafne, krokus, primula, adonis, hestetunge, kvalkved
og azalea.
Fra forårsstien kommer man
ind i den forsænkede have, som
er anlagt efter engelsk forbillede i en nytænkt udgave. Strukturen er stringent med geometriske former med stenbelagte
stier i rette linjer og halvcirkler
omkring en oval dam i midten.
Til denne klassiske struktur er
så føjet en frodig beplantning
i mere naturalistisk stil med
græsser, der løsner op i bedene
og slører indtrykket let. En kombination af et stramt, arkitektonisk udtryk og en naturalistisk
stil, som på den tid var nytænkning. At plante græsser ind i bedene mellem stauder var også
helt nyt.
Bag huset ligger de to sidste
haverum. Det ene er opbygget
med en retlinet struktur og bede
med sensommer- og efterårsstauder, bl.a. solhat, høstasters,
krysantemum og høstanemone. Om foråret blomstrer hyacinter og tulipaner og tidlige
stauder i bedene. Ved siden af
ligger stenhaven, og her slår stilen helt over i det naturalistiske
med smalle, snoede stier gennem et let bakket landskab med
små klippeformationer og åbne
områder, der ligger som lysninger mellem skyggefulde partier
med høje træer og skovbundsbeplantning. Herinde er der noget i blomst fra tidligt forår til
vinter foruden mange bregner,
græsser og træer.
Karl Foerster lagde stor vægt
på undervisning og på, at haven
skulle være åben for interesserede besøgende. En tradition,
som datteren Marianne Foerster, der selv var havearkitekt,
videreførte, da hun overtog haven efter sin fars død, og som
siden hendes død i 2010 stadig
bliver videreført af Marianne Foerster-Stiftung, som hun testamenterede hus og have til.
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1. Pæon, hosta og løvefod i fint samspil.
2. Sølvbynke, Artemisia ludoviciana ’Silver

2

Queen’, med sølvgråt løv. En staude, som
trives i sol, bliver op til 50 cm høj og blomstrer i juli-august.
3. Høje, gamle træer indrammer den forsænkede have, som trapper fører ned i fra alle
fire sider. Beplantningen aftager i højde ned
til nederste niveau, hvor dammen ligger
omkranset af lidt højere planter, som skjuler
den lidt.
4. Kæmpestar, Carex pendula, er en dekorativ græs med lange strå med runde, nedadhængende aks. Den er vintergrøn og bliver
ca. 90 cm høj med strå op til 150 cm. God i
skygge og fugtig jord, men trives også i tør
jord. I baggrunden stivnålet ene, Juniperus
rigida, med lange grene med nedadhængende nåle. Den kan blive op til 10 m høj.

3
4

PLANTER I HAVEN
• Amerikansk mjødurt,
Filipendula rubra ’Venusta’.
• Sølvbynke, Artemisia ludoviciana ’Silver Queen’.
• Daglilje, Hemerocallis ’Sunny
Bee’.
• Hosta, Hosta ’Elegans’.
• Hosta, Hosta tardiana ’Blue
Cadet’.
• Hosta, Hosta undulata var.
albomarginata.
• Kæmpestenbræk, Bergenia
’Doppelgänger’.
• Tæt porcelænsblomst,
Saxifraga x urbium
’Aureopunctata’.
• Ridderspore, Delphinium
’Morgentau’.
• Ridderspore, Delphinium
’Waldenburg’.
• Salvie, Salvia x sylvestris
'Blauhügel'
• Salvie, Salvia x sylvestris

’Schneehügel’ (hvid).
• Spansk storkenæb, Geranium
endresii.
• Pragtstorkenæb, Geranium x
magnificum.
• Vortemælk, Euphorbia seguieriana ssp. niciciana.

GRÆSSER
• Haverørhvene, Calamagrostis
x acutiflora ’Karl Foerster’.
• Kæmpestar, Carex pendula.
• Stiv star, Carex elata 'Bowles’
Golden'.
• Hakonegræs, Hakanoechloa
macra ’Aureola’.

BREGNER
• Almindelig engelsød,
Polypodium vulgare.
• Almindelig mangeløv, Dryoptis
filix-mas.
• Fjerbregne, Athyrium
filix-femina.
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