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Claus Dalby er kendt for talrige bøger om haver og planter. I denne bog portrætterer han en række haver i
Norge, Sverige, Finland og Danmark. På sin rejse gennem Norden fra syd til nord og helt op til polarcirklen,
har Claus Dalby besøgt smukke haver, som viser, hvordan klima og den omkringliggende natur er afgørende
for havernes udformning. Bogens mange flotte billeder afspejler de passionerede haveejeres kreative og
spændende løsninger med beplantning af bede, indretning af siddepladser, pergolaer og andet i harmonisk
samspil med huse, drivhuse og andre bygninger. En bog til inspiration og nydelse for havefolket.
Foto: Claus Dalby. I Gros Hage har det lille ekstra til hagen din - hageredskap og hageutstyr av høy kvalitet
til fornuftige priser. vilde dyr som bjørne, ulve, rensdyr, elge, vildsvin, moskusokser og … Mange drømmer
om at skabe en frodig romantisk have, og Claus Dalby giver her ideer og forslag til, hvordan man selv kan
gøre drømmen til virkelighed. I Gros Hage har det lille ekstra til hagen din - hageredskap og hageutstyr av
høy kvalitet til fornuftige priser. Den store nordiske krig (1709-1720) (Svensk: Stora nordiska kriget) Skånes
Dyrepark er Nordens største dyrepark med nordiske dyr. Nordiske haver: af Claus Dalby. Han fik af
Overdirektoratet for de Kongelige Haver overdraget Prinsesse Vilhelmines Have på Frederiksberg.
København Zoo blev grundlagt af Niels Kjærbølling i 1859. Lyse og nordiske boliger Med materialer, der
kan stå distancen Boligerne I Langebro har en gennemtænkt planløsning, som udnytter lysindfaldet, der …
Rabarber er forårets tidligste frilandsgrøntsag, og viser sine små røde knyttede blade frem af jorden allerede
midt april.
Nordiske haver: af Claus Dalby. Oplev 85 dyrearter, bl. Hvert år den 1. I Norge finnet et eneste unntak:
resepter på prevensjonsmidler som er gyldige i tre år. I Gros Hage har det lille ekstra til hagen din -

hageredskap og hageutstyr av høy kvalitet til fornuftige priser. Nordiske haver: af Claus Dalby. Nu er
sæsonen for plantesalg fra Den Gamle Bys handelsgartneri skudt i gang. Det har i generationer været
forbundet med sommerens komme at servere rabarbermarmelade i april – maj måned. København Zoo blev
grundlagt af Niels Kjærbølling i 1859.

