
præsenterer

HAVEGLÆDER

Tankerne ledes hen til en forladt, gammel have fyldt med frugttræer, bærbuske og 
en utæmmet, vild beplantning. Alligevel er der en vis orden i vildskaben, der gør 
haven sammenhængende, indbydende og rolig. Designet er naturligt og uformelt 
med fokus på bæredygtigt materiale- og plantevalg, og planterne bidrager til føde 
for mennesker, fugle, insekter og andre dyr.   

Man ledes gennem showhaven via en pergola, som ender i et hjemmebygget 
glashus. Her fornemmer man en frodig junglestemning som en kontrast til haven 
udenfor.



Designeren
Helle Troelsen

Helle Troelsen er havearkitekt og har firmaet Troensehaven. 
Hun designer haver og uderum for offentlige institutioner, 
virksomheder og private haveejere, hvor projekterne 
spænder over alt fra skovhaver og den naturprægede have, 
til gårdhaven og den lille byhave. Helle bidrager også til nye 
haveideer og -design ved at skrive artikler om havebrug til 
dagblade, magasiner og sin egen blog. Blandt andet skriver 
Helle til Jysk Fynske Mediers magasin Livsstil og til Have-

selskabets magasin Haven. Og så holder hun foredrag om livet i haven – ikke kun 
havearbejde og haveliv, men også dyre- og plantelivet.

Danske Havecentre er en branche-
organisation for havecentre i Dan-
mark. De danske havecentres mission 
er at give alle, der har lyst til at dyrke 
planteglæden, mulighed for det. De 
dygtige og erfarne gartnere har et 
meget bredt plantekendskab, som 
du kan få glæde af, når du skal vælge 
det bedste til din have. Det er Danske 
Havecentre, der udgiver magasinet 
HAVEGLÆDER.

Mød os på stand G 12. 

Stougaard Anlæg og Pleje blev stiftet 
i 2002 af anlægsgartner Tobias Stou-
gaard. Virksomheden holder til på Fyn 
og løser anlægsopgaver for private 
husstande, erhverv og offentlige in-
stitutioner. De arbejder ud fra faste 
principper om kvalitet og godt hånd-
værk – og er kendt for deres kreative 
løsninger.
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Planteliste
Træer, buske og klatreplanter
•  Almindelig brombær, Rubus plicatus 

‘Navaho Big and Early’
•  Almindelig figen, Ficus carica (1)
•  Almindelig havtorn, Hippophaë 

rhamnoides ‘Hikul’
•  Almindelig humle,  

Humulus lupulus (2)
•  Almindelig vin, Vitis vinifera
•  Ribs, Ribes rubrum
•  Æble, Malus domestica ‘Santana’
•  Æble, Malus domestica ‘Topaz’
•  Æble, Malus domestica  

‘Rød Ananas’

Stauder
•  Almindelig blåkant, Nepeta x  

faassenii ‘Walker’s Low’
•  Almindelig blåtop, Molinia caerulea 

‘Black Arrows’
•  Almindelig engelsød, Polypodium 

vulgare
•  Almindelig indianermynte, 

Agastache foeniculum  
‘Blue Fortune’

•  Almindelig røllike, Achillea  
millefolium ‘Sassy Summer Taffy’

•  Almindelig strudsvinge, Matteuccia 
struthhiopetris

 

•  Brogetbladet rørhvene, Calamagrostis 
acutiflora ‘Overdam’ (3)

•  Bynke, Artemisia schmidtiana ‘Nana’
•  Engstorkenæb, Geranium pratense 

‘Boom Chocolate’
•  Frøstjerne, Thalictrum  

‘Black Stocking’
•  Havepurpursolhat, Echinacea  

purpurea ‘Magnus’ (4)
•  Jernurt, Verbena ‘Bampton’
•  Kronelimurt, Silene coronaria ‘Alba’
•  Makedonsk blåhat, Knautia  

macedonica ‘Mars Midget’
•  Mosebunke, Deschampsia cespitosa 

‘Goldtau’ (5)
•  Nellikerod, Geum  

‘Scarlet Tempest’ (7)
•  Prydløg, Allium ‘Serendipity’
•  Rød lampepudsergræs, Pennisetum 

setaceum ‘Rubrum’ (6)
•  Røllike, Achillea ‘Firefly Diamond’
•  Rørblomst, Penstemon ‘Onyx and 

Pearls’
•  Småblomstret salvie, Salvia nemoro-

sa ‘Caradonna’
•  Staudesalvie, Salvia ‘Pink Profusion’
•  Stor stjerneskærm, Astrantia major 

‘Shaggy’
•  Stor stjerneskærm, Astrantia major 

‘Star of Beauty’ (8)

•  Tidsel, Cirsium rivularis  
‘Atropurpureum’

Sommerblomster og toårige
•  Almindelig fingerbøl, Digitalis  

purpurea
•  Karryplante, Helichrysum italicum
•  Natviol, Hesperis tristis 
•  Spansk bakkestjerne, Erigeron 

karvinskianus

Grøntsager og urter
•  Almindelig asparges, Asparagus 

officinalis ‘Erasmus’
•  Almindelig kommen, Carum carvi   

Artiskok, Cynara cardunculus  
‘Green Globe’

•  Jordbær, Fragaria ‘Rödluvan’
•  Kvan, Angelica archangelica 
•  Lakridsrod, Glycyrrhiza ‘Lammefjord’
•  Lægesalvie, Salvia officinalis  

‘Purpurascens’
•  Mælkebøtte, Taraxacum  

pseudoroseum
•  Palmekål, Brassica oleracea var. 

palmifolia ‘Nero di Toscana’
•  Rabarber, Rheum
•  Rød grønkål, Brassica oleracea var. 

sabellica
•  Timian, Thymus praecox ‘Coccineus’ 
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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.  


