
præsenterer

Muladhara er på sanskrit - Indiens gamle kultursprog - navnet for ‘rod’. 

Med rod-chakraets have, Muladhara, vil vi skabe et rum, der giver fornemmelsen 
af grounding og rodforbindelse. I dette haverum føler man sig tryg og tilpas. 

MULADHARA 
– RODCHAKRAETS HAVE



MULADHARA  
– RODCHAKRAETS HAVE (fortsat)

Chakraer er energicentre i vores krop. Rod-chakraet er det nederste chakra, som 
knytter os til den fysiske verden og netop sikrer jordforbindelsen. Med til at give 
et balanceret rod-chakra hører trygheden i forhold til, at de basale behov såsom 
føde, varme og tryghed er dækket. Dette understøttes, når man opholder sig i 
haverummet med mulighed for at arbejde med hænderne i jorden, fornemme 
duftene og aktivt arbejde med planter, der giver både føde til mennesker og in-
sekter, dejlige dufte og noget æstetisk skønt at kigge på. Netop lugtesansen er 
også knyttet til rod-chakraet, og det er helt oplagt at dette understøttes i haven.

Hvor stien slår et sving, ser man tydeligt et træ, der med sine øverligt liggende 
rødder symboliserer rodforbindelsen.

Drivhuset i træ stimulerer yderligere følelsen af sikkerhed, hvor den fortættede 
duft af jord, tomater og krydderier opleves med hænderne i jorden, når man står 
ved plantebordet og arbejder med stiklinger og planter. Drivhuset giver mulighed 
for dyrkning af tomater, agurker, peber, chili og meget mere. 
 
Den runde plads foran huset er kranset af træer og stauder, som ligeledes giver 
læ og ly og en følelse af at blive beskyttet. 

Bundbeplantningen af stauder og græsser er frodig og varieret. Her er valgt en 
samling af planter, der giver mulighed for, at insekter kan søge føde. 

Rod-chakraet forbindes til den røde farve, som af farvepsykologer anses for 
særligt energigivende. Derfor er farven rød gennemgående i haven, og den
fremherskende blomstringsfarve er nuancer af rød i spektret fra rosa til ren rød 
og derfra over i de brændte røde farver. 

I det hele taget er det lille haverum spækket med dufte og ting, der pirrer 
sanserne heriblandt terracottakrukker, som giver plads til masser af duftende 
mynte og andre krydderurter. 

Haven kan opleves udefra, men man er også velkommen til at tage turen gennem 
haven. Smide skoene og tage turen på bare fødder, således at følelsen af ground-
ing og fysisk jordforbindelse mærkes ekstra tydeligt. Midt på stien kan man stik-
ke hovedet ind i drivhuset, tage en dyb indånding og dufte tomater, fugtig jord, 
krydderurter og træet fra drivhuset, eller man kan krybe ned i de bløde skind, 
lukke øjnene og netop bruge sanserne. 



I 1963 etablerede Mogens A. Stær-
mose den virksomhed, der i dag 
bærer navnet Juliana Drivhuse A/S. 
Det blev startskuddet til mere end 
50 års spændende udvikling med 
løbende generationsskifte i Stær-
mosefamilien. Juliana-drivhusene er 
alle år tegnet, fremstillet og videre-
udviklet på fabrikken i udkanten af 
Odense. I dag tilbyder Juliana med 
sine næsten 60 års erfaring drivhuse 
og tilbehør af høj kvalitet, som byg-
ger på danske designprincipper om 
enkelthed, æstetik og funktionalitet.

Mød Juliana på stand C 05.

Skov Larsens blev grundlagt i 1973 af 
anlægsgartnermester Thorkild Skov 
Larsen, og i 2001 overtog hans søn 
Troels Skov Larsen og Marianne Lars-
en virksomheden. Visionen i virksom-
heden er at skabe udearealer til men-
neskets bedste ud fra værdier om 
ordentlighed, ansvarlighed og imøde-
kommenhed – og med en mission om 
at forene mennesker og natur.

Partneren Anlægsgartneren

Også tak til

Designeren
Janne Fuglsang

Med stor passion har Janne Fugl-
sang gennem adskillige år designet 
både offentlige og private uderum 
gennem sin selvstændige virksom-
hed Fuglsang Haver. Janne Fuglsang 
holder meget af processen, hvor hun 
i samarbejde med haveejeren finder 
lige præcis den løsning, som skaber 
uderum, der opfylder både behov og 
drømme. 

Janne Fuglsang er en del af Have-
selskabets Havearkitekter, og har 
base på Fyn. 
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Planteliste
Træer
•  Almindelig pære, Pyrus communis
•  Almindelig Æble, Malus x domestica
•  Lind, Tilia

Stauder
•  Aksærenpris, Veronica spicata  

‘Rotfuchs’ (5)
•  Almindelig hasselurt, Asarum europaeum
•  Almindelig kattefod, Antennaria dioica 

‘Rubra’
•  Almindelig kattehale, Lythrum salicaria
•  Almindelig mangeløv, Dryopteris filix-mas (1)
•  Almindelig merian, Origanum vulgare
•  Almindelig strudsvinge, Matteuccia  

struthiopteris
•  Brogetbladet rørhvene, Calamagrostis 

acutiflora ‘Overdam’ (6)
•  Bronzeblad, Rodgersia
•  Daglilje, Hemerocallis ‘Crimsons Pirate’
•  Efterårsblåaks, Sesleria autumnaslis (8)

•  Hosta, Hosta ‘Frances Williams’
•  Hosta, Hosta ‘Halcyon’ (3)
•  Hybridastilbe, Astilbe x arendsii ‘Fanal’ (7)
•  Kæmpestenbræk, Bergenia cordifolia  

‘Rotblum’
•  Kinesisk elefantgræs, Miscanthus sinensis
•  Kirkegårdsbregne, Polystichum setiferum
•  Lægesalvie, Salvia officinalis
•  Nellikerod, Geum ‘Flames of Passion’
•  Rød sporebaldrian, Centranthus ruber 

‘Coccineus’
•  Rød stenurt, Phesimus spurium  

(syn. Sedum spurium)
•  Sankhansurt, Hylotelephium ‘Matrona’
•  Silkepæon, Paeonia lactiflora
•  Småblomstret alunrod, Heuchera  

micrantha ‘Palace Purple’ (2)
•  Sølvlys, Actaea simplex ‘Brunette’  

(syn. Cimicifuga simplex ‘Brunette’)
•  Sommerfugleblomst, Gillenia trifoliata (4)

1

5

2

6

3

7

4

8



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 magasinet 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 anlægs-
gartnerfirma 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.  


