præsenterer

EN CIRKULÆR LADESTATION

Hvordan skaber man et uderum, hvor have, hus og natur smelter sammen – et
lille fristed for den moderne families behov for fordybelse og ro? Sammen eller
hver for sig kan medlemmerne af familien bruge haven som en ‘ladestation’, hvor
der er plads til både bevægelse og stilstand. Det kan være i form af yoga, meditation, afslapning eller at gå og give haven den nødvendige pleje.
Anlægget skal åbne døren til naturens elementer og dermed påvirke flere sanser
på samme tid – ikke mindst fra lyden af rislende vand og levende flammer.

EN CIRKULÆR LADESTATION (fortsat)

Du passerer den runde indgang til DesignHavers yoga- og meditationshave. Nu
træder du ind i et uderum, der balancerer de fem elementer: Træ, jord, ild, vand
og metal. Spillet mellem de fem elementer er en reference til den glidende overgang mellem faserne i vores liv, som også kendetegner naturens kredsløb.
Lyden af rislende vand fra spejlbassinet strømmer ind i øregangene, mens du
går ad stien belagt med natursten. Stien løber i en halvbue rundt om terrassen.
Før du træder op ad de to trin til terrassen, runder du et gasbål, hvor de levende
flammer leger med luftens turbulens. I yogafilosofien kobles ilden til sommeren,
og flammernes dans er sammen med jord, vand, træ og metal en cirkulær helhed.
På terrassegulvet af egetræ eller plænen af trædebregner kan du rulle yogamåtten ud. Du kan også lade op på bænken. Måske ved at fordybe dig i sanseindtrykkene? Fiskene svømmer i bassinet og skaber liv i vandspejlet. Vandet fra stålrøret risler. Vinden løfter i beplantningen, som suger sommerfugle og summende
insekter til sig.
Måske bemærker du, at der i plantevalget er lagt vægt på blade, stilke og anden vækst i farveskalaen mellem frodig græsgrønt og de mere kølige blågrønne
toner? Til de farvede stålelementer er der håndplukket lyse naturfarver, der kan
komplementere planternes farver.
Inden du forlader den organiske have med en stor glæde for de bløde linjer, fæstner du dig måske ved detaljer som bedet med en stålkant, der løfter sig som en
bølge op omkring skulpturstenen? Eller den lyse lyd af en brise, der skubber til
græsserne omkring trædestenen, der venligt følger dig ud af haven.
Havens attraktioner
Øje: Blødt formsprog med organiske linjer og farvede overflader
Øre: Vandets rislen
Følesans: Hed flammedans fra gasbålet
Funktion: To zoner til bevægelse eller meditation
Natur: Insektvenlige planter

Designeren
Tor Haddeland
Tor Haddeland er havearkitekt og ejer af virksomheden
DesignHaver, som han grundlagde for 25 år siden. Han
tegner haveplaner, idéudvikler og hjælper kunder i hele
Danmark til at se muligheder i de haver, han besøger.
Tor samarbejder med kun-den i hele processen fra
idéudvikling, skitser, materiale- og plantevalg. På
den måde hjælper Tor kunderne helt i mål med deres
havedrømme.

Partneren
Supell forhandler smukke og funktionelle udemøbler i træ og stål fra svenske Grythyttan Stålmöbler. Den første stol blev fremstillet i 1930, og i dag er det fjerde generation af familien Lindqvist, der driver virksomheden. Møblerne er skabt med stor
respekt for både materiale, æstetik og håndværk. Familievirksomheden skaber
møbler, der holder i generationer, og som tilbyder en uovertruffen komfort i form
af det karakteristiske gyng, der øjeblikkeligt får pulsen til at falde.
Mød Supell på stand O 03.

Anlægsgartneren
Junckerhaven i samarbejde med
Martlev Aps og Kun Terrasser. I 1990
etablerede Lars Juncker anlægsgartnervirksomheden Junckerhaven, som
lige siden sin start har specialiseret
sig i individuelle haveløsninger med
sten, vand og planter og i dag også
har et speciale i anlæg af naturlige
svømmesøer. I Junckerhaven går de
ikke på kompromis med kvaliteten,
de arbejder med naturen som forbillede og sans for detaljen.
Kun Terrasser har en passion for
materiale, holdbarhed og bæredygtighed. Du er altid garanteret, at du
få det, du er blevet lovet. Kvaliteten
og servicen er altid i orden, når der
leveres en træterrasse. Det gode
samarbejde mellem kunde og le-

verandør er i højsæde, når de skal i
gang med at anlægge en ny træterrasse.
Martlev Aps er en virksomhed, som
udfører alt i structural design. Deres
styrke ligger i deres alsidighed samt
medarbejdernes kvalifikationer og
ekspertise. Martlev ApS er etableret
i 2011. Direktør Dennis Martlev har
mere end 30 års erfaring inden for
branchen.
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Planteliste
Træer og buske
• Canadisk judastræ, Cercis canadensis
‘Rising Sun’ (1)
• Furebambus, Phyllostachys aureosulcata
‘Aureocaulis’
• Fyr, Pinus
• Japansk azalea, Rhododendron ‘Melina’
• Japansk løn, Acer palmatum
‘Atropurpureum’ (2)
• Koreakornel, Cornus kousa ‘Venus’
• Palmebladet bambus, Sasa palmata
• Tempeltræ, Ginkgo biloba

• J apansk blodgræs, Imperata cylindrica
‘Red Baron’ (5)
• Kæmpejernurt, Verbena bonariensis
• Kæmpeskælhoved, Cephalaria gigantea (4)
• Kærmindesøster, Brunnera macrophylla
‘Alexander’s Great’
•K
 aukasisk stjerneskærm, Astrantia
maxima
•K
 inesisk elefantgræs, Miscanthus sinensis
‘Kleine Silberspinne’
• Klitkambunke, Koeleria glauca
• Lammeøre, Stachys byzantina
• Lampepudsergræs, Pennisetum
alopecuroides ‘Red Head’ (6)
• Nåletrædepude, Leptinella dioica ‘Reptans’
• Nellikerod, Geum ‘Carlskær’
• Pampasgræs, Cortaderia selloana
‘Mini Gold Pampas’
•P
 arasolblad, Astilboides tabularis (8)
• Raketblomst, Kniphofia ‘Flamenco’ (7)
•S
 malbladet timian, Thymus serpyllum
‘Coccineus’
•S
 ort sølvlys, Cimicifuga racemosa

Stauder
• Akelejefrøstjerne, Thalictrum
aquilegifolium
• Almindelig fingerbøl, Digitalis purpurea
‘Dalmatian Peach’
• Blå svingel, Festuca glauca ‘Elijah Blue’
• Fjergræs, Stipa tenuissima ‘Pony Tails’
• Frøstjerne, Thalictrum ‘Elin’ (3)
• Havepurpursolhat, Echinacea purpurea
‘Little Magnus’
• Høstanemone, Anemone x hybrida
‘Königin Charlotte’
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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.

