
præsenterer

FUTURE FROM HISTORY

Showhaven er inspireret af dansk arkitektur og traditionelle danske byggemateri-
aler. Med de traditionelle materialer er der skabt en gårdhave i moderne stil som et 
bud på fremtidens skandinaviske byhave. For at spare på vandet, ledes regnvand 
fra tagrender til et lavereliggende bassin. Vandet kan bruges til vanding af hele 
haven og skaber samtidig en beroligende atmosfære i haven. Det opsamlede regn-
vand bruges også til planterne på den grønne væg. 

Havemøblerne er lavet af genanvendt plastik. Genbrugte kantsten og brosten bru-
ges også til at skabe en elegant have, hvor bæredygtighed og genanvendelse går 
hånd i hånd med teknologien i form af digitalt styrede vandsystemer og en  
robotplæneklipper, der sørger for, at plænen altid er nyklippet.



Designeren
Emilie Bausager

Med base i både i London og København arbejder 
Emilie Bausager som kunstner og landskabsarkitekt. 
Emilie har en uddannelse fra Det Kongelige Danske 
Kunstakademi, hvor hun under uddannelsen fandt ud 
af, at hun gerne ville kombinere sin viden fra kunstens 
verden med en karriere inden for havedesign. Emilie 
er i sin designstil inspireret af skandinavisk bæredyg-
tighed og natur blandet med eklektisk æstetik. Hun 
arbejder som selvstændig havearkitekt i både England 
og Danmark.

GARDENA blev grundlagt i 1961 og 
er i dag det førende varemærke i 
Europa inden for haveredskaber 
af højeste kvalitet. Virksomheden 
er repræsenteret i over 80 lande i 
hele verden. De tilbyder et komplet 
udvalg af alt, hvad der måtte være 
behov for – uanset om der er tale om 
vandingssystemer, pumper, have-
bassiner, pasning af træer og buske, 
haveredskaber og jordbearbejdning. 
GARDENA har bl.a. haft stor succes 
med deres systemløsninger til hav-
en, f.eks. deres vandingssystemer og 
senest deres nye GARDENA smart 
System, hvor plænepleje og vanding 
styres med en app.

Mød GARDENA på stand I 01.

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard 
har siden 1973 arbejdet med en klar 
målsætning om at udøve faglighed 
som anlægsgartner. I deres arbejde 
fokuserer de på kvalitet frem for 
kvantitet. De leverer året rundt grøn 
pleje og vedligeholdelse – og forskøn-
ner grønne rum for virksomheder, 
grundejerforeninger, ejerforeninger, 
boligselskaber og det offentlige og til-
byder anlægsgartnerservice til private.

Partneren Anlægsgartneren

Også tak til



Planteliste
Træer og buske
•  Almindelig bøg, Fagus sylvatica 
•  Almindelig hassel, Corylus avellana 
•  Almindelig hyld, Sambuccus nigra  

‘Black Lace’ (2)
•  Avnbøg, Carpinus betulus 
•  Engriflet hvidtjørn, Crataegus monogyna
•  Spidsløn, Acer platanoides (1) 
•  Ægte kastanje, Castanea sativa (3)

Stauder
•  Akelejefrøstjerne,  

Thalictrum aquilegifolium
•  Almindelig blåhat, Knautia arvensis
•  Almindelig fingerbøl, Digitalis purpurea 

‘Alba’ 
•  Almindelig hjertegræs, Briza media 
•  Almindelig knopurt, Centaurea jacea
•  Almindelig røllike, Achillea millefolium
•  Edderkopurt. Anthericum ramosum (4)
•  Engelskgræs, Armeria marítima ‘Alba’ (5)

•  Engkarse, Cardamine pratensis
•  Engnellikerod, Geum rivale (7) 
•  Fjergræs, Stipa tenuissima (6) 
•  Haverørhvene, Calamagrostis x acutiflora 

‘Karl Foerster’ 
•  Husfred, Soleirolia
•  Hvid okseøje, Leucantheum vulgare
•  Japansk star, Carex morrowii ‘Irish Green’
•  Kongeskærm, Ammi majus 
•  Lodden løvefod, Alchemilla mollis
•  Lægekvæsurt, Sanguisorbia officinalis (8)
•  Mørk kongelys, Verbascum nigrum ‘Album’
•  Skovforglemmigej, Myosotis sylvatica
•  Stor stjerneskærm, Astrantia major ‘Alba’
•  Trævlekrone, Silene flos-cuculi
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Haveselskabet og de otte showhaver

Cph Garden er Haveselskabets store haveshow – en havefest for alle, 
der interesserer sig for have i en eller anden form.  

Haveselskabet er en almennyttig nonprofit forening med 30.000 
haveglade medlemmer. Haveselskabet udgiver medlemsmagasinet 
HAVEN, der udkommer 10 gange om året. 

De otte showhaver er designet af udvalgte havedesignere, som 
præsenterer deres bud på en drømmehave. Showhaverne er et stykke 
unika havekunst, der er designet specielt til lejligheden med hjælp fra 
en partner, et anlægsgartnerfirma og adskillige sponsorer. 

En fagjury har vurderet haverne ud fra design, teknisk udførsel,  
plantesammensætning og overordnet indtryk. Det er bedømmelsen, 
der danner grundlag for uddelingen af medaljer af guld, sølv eller 
bronze. Den bedste guldvinder modtager prisen Best in Show.

Haveselskabet vil gerne sende en stor tak til alle bidragydere.  


