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Go’ sommer

Katrine Fruelund, tidl. håndboldspiller

Katrine Fruelund var blot 19 år, da hun i 1997 debuterede 
på det danske landshold, hvor hun hurtigt viste sit værd. 
I karrierens 184 kampe blev det til 570 mål, inden den po-
pulære profil i starten af  juni besluttede sig for at droppe 
håndbold på eliteniveau. På det tidspunkt havde Katrine 
Fruelund netop været med til at sikre træner Jan Pytlicks 
tropper en plads ved sommerens OL i London.

Netop OL er ellers noget særligt for kvinden fra Randers, 
der var med på guld-holdet i Sydney i 2000, og fire år sene-
re i Athen var hun om nogen spilleren, der med 15 scorin-
ger tog pynten af  Korea i finalen. Den daværende Viborg-
spiller blev kåret som turneringens mest værdifulde.

34-årige Katrine Fruelund har vundet det danske mester-
skab fem gange - senest med Randers HK efter finalesejr 
over Viborg. 

På en lun sommeraften vil jeg gerne spise og drikke....
hvidvins-dampede muslinger med en kold hvidvin til - el-
ler champagne.

Hvis jeg skal holde ferie i Danmark, så vil jeg tage til....
én af  de danske øer. Men Danmark er et vidunderligt 
land, så det handler ikke så meget om, hvor man er, men 
mere om, hvem man er sammen med.

Mine planer for sommeren i år siger, at jeg....
skal være i Danmark, besøge venner og familie, og slappe 
af  med min kæreste.

Hvis jeg strander på en tropeø, må det meget gerne 
være i selskab med....
min kæreste og en god bog.

Noget, jeg altid har med i min håndbagage, er....
håndsprit, en bog og en concealer. (Special-info til uvidende 
mænd: en concealer er et produkt, der korrigerer ujævnheder, 
mørke rander og pigmentpletter i ansigtet. Den fås enten i fly-
dende form, som stift eller blød blyant. Concealeren kan bru-
ges alene eller som supplement til en foundation, red.)

Hvis jeg vinder et rejsegavekort på 50.000 kroner, vil 
jeg rejse til....
utrolig mange steder. Der er så mange steder, jeg gerne vil 
hen - men en rundrejse i USA eller Nordamerika vil være 
fantastisk.

Det bedste, der er at sige om den danske sommer, er....
at den er lunefuld. Men det er da fantastisk med en som-
merdag på stranden, hvor du hører bølgernes brusen.

Drømmen om en 
rundrejse i USA

Min sommer

Kære læser
iNtro: Sommeren er over os. I fire uger i juli bringer vi hver dag en 
række spændende historier fra Kattegat i øst til Vesterhavet i vest med 
vægt på det nostalgiske, nyttige og sommerlige. Rigtig god læselyst.

 { Antallet af danske haveblogs er eksploderet. For haven giver så mange 
oplevelser, at der er nok at dele ud af: Erfaringer, glæder, sorger og kreative 
ideér. Henover sommeren besøger avisen fire midtjyske bloggeres meget 
forskellige haver. I dag gælder det Jesper Dahlsgaards kolonihave i Aarhus.

 { Næste lørdag inviterer Mette indenfor i sin 
kæmpestore køkkenhave på Djursland. 

 { 21. juli gælder det Heidis have i Vestjylland, og 

 { 28. juli besøger vi en villahave i Viborg.

 

 { Hjemby: Kolt

 { Alder:  31

 { Havens beliggenhed: 
Åbyhøj, Aarhus

 { Størrelse: 400 kvm

 { Type: Kolonihave med 
drivhus, uden nyttehave

 { Blog: www.9haven.dk

 

Blå bog

Jesper  
dahlsgaard Min første glade haveoplevelser: 

»Er fra min barndom. Jeg har altid været vild med 
vand, og jeg kan huske, hvor sjovt det var at gå og van-
de i min farfars have og spule fuglebadene rene.«

 
Det kommer aldrig ind i min have: 
»Hvis bare det har blomster, så er jeg ret liberal. Men 
jeg er ikke vild med havenisser og plasticpotter.«

Det har jeg succes med: 
»Roser! De kan lide den gode lerjord. Jeg har fire store, 
solide rosenbuer med klatreroser, og til min 30 års fød-
selsdag fik jeg 30 roser. Alle sammen engelske.«

Tre hurtige

Af Pia Richter
piri@berlingskemedia.dk

Haveblogger: Hvis Jes-
per Dahlsgaard selv skal sæt-
te tre ord på sin kolonihave 
 bliver det: Blomster, blomster 
og blomster.

»Sidste år havde jeg så 
 mange dahlia, at jeg plukkede 
buketter og satte ud til vejen, 
som folk kunne tage med sig 
gratis. Det blev de rigtigt gla-
de for, kunne jeg høre, når de 
gik forbi, og det gav også mig 
en god fornemmelse. Jeg har 
 også haft køkkenhave, men 
jeg fik aldrig spist mine grønt-
sager. Det er nemmere bare at 
købe dem, man har brug for, 
synes jeg. Hvis jeg havde en 
kæreste, der var vild med at 
lave mad, så var det noget an-
det, så kunne det være meget 
sjovt at dyrke tingene selv.«

Det spiselige i den lille  have 
begrænser sig til lidt rabarber 
og kirsebær og drivhusets 
druer, tomater og chili. Resten 

Haven er 
god for 
sjælen

det store drivhus med sortlakerede rammer - et orangeri fra pavillon danmark - er 
Jesper dahlsgaards yndlingsplet i haven.Foto: Martin Ballund

der skal være plads til forfaldet, for visnende 
blomster har deres egen skønhed.

hornviolerne har haft deres  højsæson. sommerens store 
terrecotta-krukker var ikke plantet til, da fotografen kom forbi.

Kom indenfor. Jespers eventyrlige have byder velkommen med fire 
store buer, der i højsæsonen bugner med blomstrende klatreroser.

Sommerserie

haveBlogger

Kolonihave. Nyttehaven er nedlagt 
i Jesper Dahlsgaards have, hvor 
det handler om at have det rart.

er ren pryd, fryd og fornøjelse.
Derfor ærgrer det ham og-

så lidt at få besøg, før roserne 
går amok og afløser det tuli-
panhav, der er forvandlet til en 
bunke løg og nedvisnede blade 
under trækronerne i havens 
skovområde. Og mens hans 
enorme mængde terracotta-
krukker stadig venter på at 
blive plantet til. Måske med 
nogle af  de dahlia, han selv 
har sået, og som nu  vokser 
sig store og stærke i lune 
 fiberdugstuneller.

Det er der nu ingen grund 
til.

Vildnis med orden
Stemningen i haven er vid-
underligt frodig og eventyr-
agtig med mange kroge. Hvis 
man tilføjer »vild«, proteste-
rer havemanden. Den er nem-
lig ikke mere vild, end han vil 
have, den skal være. Ukrudtet 
får bestemt ikke bare lov til at 
brede sig lystigt. I rosenbedet 
har han af  samme grund lagt 
et tykt lag barkflis, selv om 
han synes, det er lidt kom-
munalt.

Han har haft sit lille koloni-
havehus i omkring fem år og 
bor her hele sommerhalvåret. 
Prisen for huset på den lejede 
grund var ca. 140.000. Siden er 
priserne gået amok. Markeds-
kræfterne bestemmer, fordi 
haveforeningen ikke er med-
lem af  Kolonihaveforbundet. 
Det har Jesper, der har valgt 
at involvere sig i bestyrelses-
arbejdet, det lidt skidt med. 
Han frygter, haverne ender 
med at blive for de bedrestille-
de, men som det er i dag er det 
en hyggelig haveforening med 
mange unge og masser af  mu-
ligheder for socialt samvær.

Der er ikke indlagt strøm i 
huset, men med trådløst net 
og elektricitet fra egen vind-
mølle og solcellepaneler kan 
han alligevel leve det moder-
ne liv med sin uundværlige 
iPad. Den er tit med have-
bloggeren, når han slå sig ned 
sin yndlingsplet i orangeriet 
og tager en kop kaffe brygget 
over gasblusset.

Havedagbogen online
»Det er godt for sjælen at være 
i haven. Men jeg er især glad 

for orangeriet med alle de små 
planter, jeg har sået eller købt 
som prikleplanter, hvor lyset 
vælder ind,« siger Jesper, som 
er førtidspensionist på grund 
af  en depression.

Haveinteressen har han 
 fået med sig hjemmefra, hvor 
hans far altid har været glad 
for at gå i haven og hans far 
før ham.

Det haveglade barnebarn 
har blogget om sin have i 
 Haveforeningen Enghave, 
næsten siden han fik den. Det 

begyndte som en havedagbog, 
han lagde online, så hans mor, 
der bor i Norge, også kunne 
følge lidt med.

En kvindeverden
I dag giver bloggen først og 
fremmest adgang til et inter-
essefællesskab, hvor Jesper   
henter råd og inspiration.

Havebloggerverden er 
en kvindeverden, har han 
 konstateret. Han har lavet en 
oversigt over alle haveblogs i 
Danmark. Der er langt over 

100, men blandt de aktive er 
kun en lille håndfuld mænd. 
Det sociale netværk, som 
 bloggernes verden kan væ-
re, appellerer tilsyneladende 
mest til kvinder. De er også 
meget flittigere til at kommen-
tere, hilse og  - ikke mindst - 
rose.

I det omfang han over-
kommer det, forsøger han at 
lave to-tre indlæg på bloggen 
om ugen. Der er dog perioder, 
hvor det bliver til noget min-
dre. Der skal jo også være 

energi til det, det hele hand-
ler om, selve haven.

Ingen kritik
Mange gange bliver det mest 
til billeder eller små film-
klip af  et igangværende el-
ler  afsluttet projekt. Den lille 
havefontæne af  englebassen 
med et hav af  duvende pryd-
løg under, for eksempel. 

Så vælter kommentarer-
ne - og spørgsmålene - ind, og 
 Jesper forsøger at følge med.

»Bloggere er aldrig kri tiske 

over for hinanden. Sådan er 
det bare. Man roser hinan-
den. Jeg er ikke ret flittig til 
at kommentere andres blogs, 
og så får man heller ikke selv 
ret mange kommentarer. Men 
når jeg gør, er det altid ros og 
opmuntrende kommentarer.  
Og det er da klart, det er det, 
der er brændstoffet. Så får 
man lyst til at lave et nyt ind-
læg. Respons giver respons.«

»
Bloggere er aldrig kri tiske over for hinanden. Sådan er det bare. Man roser hinanden. Jeg er ikke 
ret flittig til at kommentere andres blogs, og så får man heller ikke selv ret mange kommentarer.

jesPer DaHlsgaarD, haveblogger

Kolonihaven bag lågen har ikke længere nogen 
nyttehave. her har blomsterne nemlig hovedrollen.


