
præsenterer

I en tid med øget fokus på biodiversitet og selvforsyning giver det god mening at 
bruge sin villahave til mere og andet end blot pryd og klippet græs. Showhaven 
Køkkenhave med kant er et nyskabende bud på, hvordan man kan kombinere 
prydværdi og ophold med høj nytteværdi og dermed give køkkenhaven en frem-
trædende plads i villahaven uden at gå på kompromis med frodighed, æstetik og 
opholdsmuligheder. 

ET HAVERELIEF  
– KØKKENHAVE MED KANT



ET HAVERELIEF  
– KØKKENHAVE MED KANT (fortsat)

Havens overordnede koncept kan let skaleres, og dermed kan idéen overføres 
til alle typer haver, fra de helt små byhaver, rækkehushaver og taghaver til de 
traditionelle parcelhushaver. Køkkenhave med kant er et relief, der dannes af 
en komposition af højbede blandet med andre rumskabende haveelementer, 
der alle er bygget i et bæredygtigt materiale med friske farver. Bedene varierer i 
højder på 10, 30 og 50 cm. Relieffet udmærker sig ved at danne en struktur, der 
også uden for køkkenhavens højsæsonen er en attraktion og byder på noget at 
kigge på. Lys og skygge, lodrette og vandrette flader samt et evigt foranderligt 
udtryk af afgrøder og dækmaterialer, der ved hver sæsonstart tegnes op på ny. 
Grøntsager, krydderurter og spiselige blomster danner, sammen med bærbuske 
og frugttræer, en blød og velduftende kontrast til den stramme komposition af 
højbede. Relieffet kan betragtes som et tredimensionelt lærred, der dekoreres 
med afgrøder og hvert år vil antage et nyt udtryk. Planternes højde, form, blad- 
og blomsterfarve bidrager til en evig variation af rigdom og skønhed. 

Et evigt foranderligt udtryk i en præcis og skarp arkitektonisk ramme. Et for-
tættet og stemningsmættet udtryk, hvor diversitet, dyrkningsglæde og æstetik 
er i højsædet. Teglklinker og slotsgrus danner havens bund med opholdspladser 
og giver mulighed for at komme omkring i hele haven og terrassen afskærmes 
af en let lund af frugtbærende træer plantet i en skovbundsplantning. Foruden 
dyrkningsbedene indeholder haven nogle af de elementer, som traditionelt knyt-
ter sig til køkkenhavedyrkning. Disse er integreret og designet på en måde, så 
de indgår i det samlede udtryk. Alle elementer er bygget i det samme materiale 
som dyrkningsrelieffet men i andre farver. Således er der indarbejdet kompost 
og arbejdsbord, og showhavens store vandbassin er centralt placeret, så det er 
bekvemt at vande køkkenhaven. Man skal tænke sig, at under virkelige forhold 
ville tagvandet fra de omkringliggende bygninger være tilsluttet dette bassin, så 
al havevanding kan foregå med brug af regnvand. Foruden at funge-re som vand-
ingsvand kan bassinet også fungere som soppebassin for småbørn, fuglebad og 
spejlbassin. I tilknytning til bassinet er der anlagt en siddeplint, og havens ter-
rasse ligger naturligt i tilknytning hertil. Det er her, man slår sig ned i skyggen af 
det store æbletræ og nyder resultatet af en arbejdsdag i haven. 



Pindstrup er en af verdens førende producenter af voksemedier til professionelle 
gartnere over hele verden – og til danske haveejere. Den viden, Pindstrup har fra 
samarbejdet med de professionelle gartnerne og dyrkningen af mange forskellige 
typer planter, bliver brugt i udviklingen og produktionen af muld til hobbybrug. 
Blandt gartnerne er Pindstrup kendt for høj kvalitet – og det finder man også i 
hobbyposerne. Pindstrup er en 100 % dansk, familieejet virksomhed, som har ek-
sisteret siden 1905.

Mød Pindstrup på stand C 04.

MøllerLøkkegaard blev startet i 2014 af Anders Møller Jensen og Søren Løkkeg-
aard som en tomandsvirksomhed og er siden da vokset til at have 45 ansatte. I 
deres arbejde har de fokus på det gode, varige samarbejde og levering til tiden. 
De udfører anlægsopgaver i hoved-, fag- og underentrepriser og hjælper med 
løsninger, som tilgodeser både det arkitektoniske og økonomiske i opgaven.

Partneren

Anlægsgartneren

Også tak til

Designerne
Louise Risør & Jacob Fisher

Louise Risør er gartner og landskabs-
arkitekt og arbejder til daglig i 
Hillerød Kommune som ansvarlig for 
udviklingen af bymidten. Jacob Fisch-
er er landskabsarkitekt og partner i 
tegnestuen Lytt Architecture, som 
står bag et utal af store projekter. 
Sammen deler de en passion for 
smukke køkkenhaver og er bl.a. for-
fattere til bogen Smuk Køkkenhave.  

Dyrk og spis nyplukket igen og igen.

100% økologisk dyrket
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Planteliste
Træer og buske
•  Blommebladet tjørn, Crataegus prunifolia
•  Haveribs, Ribes rubrum (6)
•  Kinapære, Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ (2)
•  Seljerøn, Sorbus intermedia (1)
•  Solbær, Ribes nigrum
•  Æble, Malus domestica ‘Gul Gråsten’
•  Æble, Malus hybr. ‘Braendkjaer’ (3)

Stauder
•  Almindelig engelsød, Polypodium vulgare
•  Blåmunke, Jasione montana (4)
•  Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare
•  Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris
•  Moskuskatost, Malva moschata (5)
•  Smalbladet klokkeblomst, Campanula  

persicifolia
•  Ægte lavendel, Lavendula angustifolia  

‘Hidcote Blue’
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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.  


