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Have

Hunde, børn og voksne deles om haven

Tekst og foto: Marianne Nørregaard

Der hersker ingen tvivl om, at Sissel Thuesen Jensen el-
sker sin have i Bølshavn. Hun præsenterer med stor glæde 
og entusiasme de omkring 400 kvadratmeter, som har 
undergået store forandringer de senere år. Ligesom hun el-
sker den gamle bevaringsværdige og renoverede ejendom 
med havudsigt, som hun og hendes mand overtog for seks 
år siden. Dengang så det hele ganske forfærdeligt ud. Så-
vel de tre ferielejligheder som de tilhørende haveafsnit var 
forfaldne og misligholdte. Der var høje plankeværk imel-
lem haveafsnittene og der var uhumsk og lugtede fælt inde 
i lejlighederne, fortæller Sissel Thuesen Jensen på en tur 
rundt i den hyggelige og brugervenlige have.

Midt i det hele ligger den nu smukt restaurerede byg-
ning fra 1756 med bindingsværk og stråtækt tag og lader 
sig yderligere forskønne af forårssolens stråler. Rent fak-
tisk er der kun ydervæggene og en gammel loftsbjælke til-
bage af det oprindelig hus, og efter at have brugt et par år 
på istandsættelsen kom turen til haven.

Hun er vokset op i et skovområde i Norge og kendte 
stort set intet til havebrug, da hun flyttede til København 
i 1991. Hun var ansat som indkøbschef i et stort varehus i 
Oslo, hvor hun traf sin mand, da han, som hun udtryk-
ker det, prøvede at sælge hende nogle varer fra sit firma i 
Danmark. Varerne var hun ikke særlig vild med, men hun 
takkede ja til at spise middag med ham om aftenen.

Først til Bornholm
Da parret havde bestemt sig for at flytte sammen på Sjæl-
land, inviterede Jens Peter Thuesen Jensen først sin ud-
kårne på cykelferie på Bornholm. Det var meget vigtigt for 
ham, at hun skulle se øen, som han tabte sit hjerte til da 
han var soldat. De cyklede op og ned ad bakkerne, og han 

ville vise hende træerne i Almindingen og Paradisbakker-
ne, som han var dybt betaget af.

– Jeg tror, det er fordi, han er en asfaltdreng, men jeg 
har altid boet i en skov, så jeg har altid drømt om at se ha-
vet. Jeg synes, Bornholm er en perle, der har alt det bedste 
fra Danmark, men som også har noget norsk i sig. Vi var 
her mange gange på weekends og i ferier, hvor vi lejede 
sommerhus, og min mand ville gerne flytte hertil, fortæller 
Sissel Thuesen Jensen.

Der gik nogle år, hvor de flittigt studerede boligannon-
cerne i Bornholms Tidende, inden de fandt huset i Bøls-
havn, og selv om der ikke var gjort noget ved det i mange 
år, så vidste hun lige med det samme, at det var her, hun 
ville bo. Hendes mand havde til gengæld svært ved at fore-
stille sig det færdige resultat, men som det ser ud i dag ef-
ter en gennemgribende renovering, har de fået det indret-
tet, sådan som de gerne vil have det. Det er bare så dejligt, 
konstaterer Sissel Thuesen Jensen.

Plads til hunde og børn
Ifølge hende kunne haven ikke bruges til noget som helst, 
da hun og hendes mand overtog den. Udgangspunktet 
var græsplæne, raftehegn og cementblokke, og anlæggel-
sen af haven begyndte med, at den mere eller mindre blev 
ryddet. Af ægtefællerne er det hende, der er den havein-
teresserede, og det er en interesse, der begyndte i det små 
efter hun kom til Danmark, men som har grebet om sig de 
senere år, hvor hun har drevet netbutikken www.blomster-
verden.dk. Hun har da også fået lov til at bestemme, hvor-
dan haven skulle se ud, lige bortset fra, at hendes mand 
betingede sig, at hun ikke fældede alle træerne.

Det har ført til lidt uenigheder undervejs, fortæller hun 
med humor. Blandt andet gik det helt galt i familien, da 
hun valgte at få fjernet en to meter høj hæk ud mod ve-

jen, så der blev helt bart, men heldigvis hjalp det, da hun 
i stedet fik plantet en hæk af stedsegrøn liguster. Den har 
godt nok har vist sig ikke at være stedsegrøn, som lovet, 
men den bliver tæt og er en fryd om sommeren, konstate-
rer hun.

 Fra begyndelsen var det vigtigt for hende, at haven blev 
til fælles glæde for familien, der, ud over ægteparret, tæller 
datteren Rikke på 12 år og tre hunde. En stor og to små. 
Det skulle blive en have, der kan bruges af alle, og hvor 
der er pladst til at datteren spiller bold med sine kammera-
ter og at hundene kan løbe frit rundt. Hvis der skulle ryge 
en enkelt blomst på den bekostning, er det ikke noget, der 
skal ødelægge dagen, dog kan det tilføjes, at en nyplantet 
magnolia for tiden er beskyttet af et hegn, efter den store 
hund Jensen har forgrebet sig på en af knopperne.

En mur til krukker
Haven rummer flere hyggelige terrasser med læmure, hvor 
man kan sidde og nyde haven fra forskellige vinkler og 
følge solens gang. Bag ligusterhækken ud mod vejen er der 
anlagt en cirkelformet terrasse af chaussésten og enkelte 
større trædesten, der fortsætter videre over græsplænen 
hen til den lille private parkeringsplads. Her kan bilen hol-
de aldeles gemt af vejen og ude af syne bag en kæmpe hæk 
af kirsebærlaurbær, og i øvrigt bag en smuk lokalt produ-
ceret smedejernslåge.

Som en ekstra afskærmning ud mod vejen har Sissel 
Thuesen Jensen opført en bred mur af strandsten langs 
kanten på et stykke at terrassen. En mur der dels ser smuk 
ud og dels giver læ, og som kun er beregnet til blomster-
krukker. Hun har selv hentet alle stenene på stranden og 
transporteret dem op til huset, og hun har selv lagt dem 
med armeringsjern i midten, sådan som det skal gøres. 
Hun indrømmer gerne, at det var noget af et slid at bygge 
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den bornholmske mur, som den er komme til at hedde, 
men alle er vældig glade for den.

De store kvadratiske lerkrukker er købt i Italien, og de 
er udstyret med hver sin vandingstank, og når temperatu-
ren bliver tilpas kommer der calla i krukkerne i sommer. 
Calla, der trives fint i potter eller mellemstore blomster-
kasser, får smukke tragtformede blomster og blade, der er 
dekorative udenfor blomstringstiden. Det er en af de sor-
ter, der er blevet prøvet af i det lille plante-eksperimenta-
rium på terrassen bag huset fortæller Sissel. Her står store 
og små potter med prøver fra hendes sortiment, og de bli-
ver senere plantet ud i havens bede.

Endnu en læmur
En anden terrasse er anlagt langs husfacaden bag endnu 
en lav læmur af strandsten. Den er bygget op som en halv-
cirkel med et blomsterbed, der grænser op til græsplænen. 
Bedet er arrangeret i blå og lilla nuancer med perlehyacin-
ter langs kanten, og hyacinter, tulipaner og prydløg i ræk-
ker fordelt over resten af området.

Den udbyggede terrasse er belagt med samme slags na-
tursten som den eksisterende passage, der følger husgav-
len og sluttes af med en af de smukke smedejernslåger.

Den bageste terrasse har aftensol og er ligledes belagt 
med chaussésten foran en gæstelejlighed, hvor Sissel 
Thuesen Jensen for tiden har sit lager med blomsterløg, 
frø og knolde. Det har taget nogle år at få internetvirksom-
heden op at køre, men nu går det så godt, at hun snart får 
brug for mere plads til lager og pakkeri, kan hun fortælle.

Som omtalt i en tidligere artikel i Bornholms Tidende, 
var det via arbejdet i sin mands firma, at hun fik idéen til 
sin netbutik. Familiefirmaet Thuesen Jensen i København 
leverer blandt andet blomsterløg til kommunegartnere 
landet over, og efter gentagne forespørgsler fra private bor-
gere, der nød synet af de smukke tulipaner, blev blomster-
verden.dk grundlagt.

Hortensia og gamle pæoner
I havens bede er der masser af hortensia i forskellige sor-
ter og farver, der er plantet et par jasminer og et område 
med blåbærbuske, og langs med huset dukker der hvert år 
pæoner af ældre dato op. Desuden er et stort flot kirsebær-
træ, et smukt gammelt æbletræ og en kæmpe sommerfug-
lebusk noget af det, der er bevaret fra tidligere haveejere. 
Ligesom, ikke at forglemme, et par grantræer, som har fået 
lov at blive stående for hendes mands skyld, bemærker 
Sissel Thuesen Jensen med en lidt skælmsk mine. Datteren 
Rikke har sit eget bed med fem forskellige slags tulipaner, 
hun selv har valgt blandt dem, hun allerbedst kan lide.

Det er en stor glæde for hendes mor, at Rikke har vist 
udtalt interesse for at deltage i arbejdet med at pakke varer 
til kunderne, og at hun også nyder haven i Bølshavn.

- For mig handler det om at have den have, som jeg 
elsker. Haven er min hobby og jeg ser på den som terapi, 
hvor jeg som menneske får energi og ikke mindst kommer 
af med det temperament, der bygges op i kroppen. Lille 
eller stor have, ukrudt eller ej. Hvor er det bare dejligt at 
have en have, lyder det med charmerende norsk klang i 
stemmen fra Sissel Thuesen Jensen.


