
præsenterer

”There were several roads nearby, but it did not take her long to find the one 
paved with yellow brick.” – L. Frank Baum fra The Wizard of Oz.

Dorothy fulgte den gule vej for at nå sit mål om at komme hjem. Langs den gule 
vej fandt hun snilde, følsomhed og mod gennem nye venskaber og de udfordring-
er, de sammen blev udsat for. Som Dorothy og vennerne oplevede udfordringer, 
der muliggjorde deres udvikling, kan vi haveelskere gå gennem haven og være 
vidne til den store transformation næsten dagligt i plante- og dyreliv, både på 
den korte bane, gennem året og over årtier.
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Livets forandringer kan både være mørke og tætte som skovbeplantningen langs 
den gule vej, eller lyse og farvestrålende som det frodige blomsterflor. Det kan 
være med bump på vejen, som de store klippeblokke, der er væltet over den gule 
sti eller det ufremkommelige vand, der kan sende én på omveje.

The Wizard of Oz har siden den udkom i 1900 været genstand for utallige genfor-
tolkninger, omskrivninger og tilpasninger til både teater, musicals, film, musik 
og andre bøger. Fortolkninger som Victor Flemmings musical/fantasy-film fra 
1939 med Judy Garland som Dorothy eller Elton Johns album Goodbye Yellow Brick 
Road fra 1973 har været med til, at L. Frank Baums magiske billedsprog er blevet 
til referencer, der kan genkendes i hele verden. Så med Elton Johns linje; ”… the 
future lies beyond the yellow brick road ...” håber vi på at inspirere til en ny og 
eventyrlig forståelse af haven.

Genovervej den traditionelle vej til havens udformning! Væk med den trimmede 
græsplæne, den bare jord omkring hver plante og den sirligt klippede hæk. Gør 
plads til vildskaben, til mørket og lyset i livet og gentænk; hvad sker der, hvis 
man slipper kontrollen, følger den eventyrligt snoede gule vej og ser livet og 
tidens tand i haven?

Vælg de skæve planter og krogede kunstneriske træer samt de stærke materialer, 
der holder evigt med potentiale for genbrug, da også patineringen er smuk. Har 
du vand i haven, giver du plads til mere biodiversitet med masser af dyr og insek-
ter, hvilket igen kan styrkes ved at vælge farverige planter med en bred årsvaria-
tion. Alt dette er ingredienser til at skabe scenen for det gode haveliv med plads 
til kunsten og de dybe tanker. Og kan man ønske sig mere af et haverum end at 
blive inviteret til at tænke både de små og helt store tanker – fra hverdags- 
spørgsmål til livets store spørgsmål?

Lad os slutte med dette citat fra Dorothys rejse til Oz: ”It is always best to start 
at the beginning and all you do is follow the yellow brick road.” – The Wizard of Oz 
(musical, 1934).
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Designerne
Karen Dahl & Tove Hede

Showhaven The Yellow Brick Road er  
designet af Karen Dahl fra Havens Arki- 
tekter og Tove Hede fra Sandstone.dk

Karen Dahl tegner og indretter skit-
ser ude hos kunderne i et konstruktivt 
samarbejde og en god dialog. Et blankt 
lærred bliver igennem et par kreative 

og sjove timer til en skøn frodig have. 
Karen Dahl har et spændende sam- 
arbejde med Sandstone Natursten, 
hvor kunder sendes til Sandstone for 
at se på belægninger i den inspirerende 
sandstensudstilling.

Sandstones udstillingshaver er et 
unikt sted, hvor haveglæden spring-
er kunderne i møde. De mange 
belægninger kan ses i smukt samspil 
med frodige, nemme planter. Det bed-
ste sted at hente inspiration. Og altid 
er der mulighed for at få rådgivning om 
sandsten.

Kvalitet og dansk design. Morsø har en 
smuk linje af udeprodukter skabt i sa-
marbejde med tidens mest anerkendte 
designere og i Morsøs kendte kvalitet. 
Gør udelivet mere smagfuldt, hyggeligt 
og varmt med klassiske bålfade i nyt 
design eller de funktionelle Forno ovne, 
der både kommer som brændefyret og 
med gas. Der er grill til det store ude- 
køkken, til hjørnet på terrassen og til 
balkonen. En af nyhederne er bl.a., at 
grillen til balkonen nu også fås med el.  

Morsø er altid gået forrest, både når 
det gælder design, funktionalitet og 
miljø, og det gennemgående materiale 
er som altid sort støbejern. Det unikke 
støbejern har fantastiske egenskaber 
til at holde på varmen, er garant for den 
gode kvalitet og kan ikke slides op.

Mød Morsø på stand A 01.

Hesselkilde Anlæg og Engell Anlægs- 
gartner har det til fælles, at de skaber 
helstøbte løsninger til haven, med 
fokus på kvalitet via materialevalg og 
en høj faglighed. Firmaerne løser store 
og små opgaver for privatkunder og 
erhverv.

Hesselkilde Anlæg har med over 20 
års erfaring en god ballast bag hvert 
projekt, de laver, og de elsker spæn-
dende udfordringer.

Engell Anlægsgartner tilbyder alt in-
den for traditionelt anlægsarbejde og 
har gennem to generationer fremmet 
en passion for det gode håndværk både 
inden for anlæg og vedligehold.

Partneren Anlægsgartneren

Også tak til



Planteliste
Træer og buske
•  Almindelig buksbom, Buxus  

sempervirens ‘Rotundifolia’
•  Almindelig taks, Taxus baccata
•  Dronningebusk, Kolkwitzia amabilis
•  Egebladet hortensia, Hydrangea 

quercifolia ‘Burgundy’
•  Gul bambus, Fargesia murielae 

‘Jumbo’
•  Japansyren, Syringa reticulata 

‘Ivory Silk’
•  Klatrehortensia, Hydrangea  

anomala subsp. Petiolaris
•  Kobberbirk, Betula utilis var. utilis 

(syn. B. albosinensis var. septentri-
onalis) (3)

•  Paradisæble, Malus sieboldii ‘Freja’
•  Penselfyr, Pinus parviflora (1)
•  Portugisisk laurbær, Prunus  

lusitanica
•  Rose, Rosa ‘Aicha’ (8)
•  Rose, Rosa ‘Golden Wings’
•  Rose, Rosa ‘Jacqueline de Pre’ (2)
•  Rose, Rosa ‘Nevada’
•  Rose, Rosa ‘Open Arms’
•  Rose, Rosa ’Ballerina’
•  Rose, Rosa ’Dainty Bess’
•  Skovfyr, Pinus sylvestris
•  Træagtig hortensia, Hydrangea 

arborescens ’Annabelle’
•  Æble, Malus domestica ‘Aroma’

Stauder
•  Almindelig blåkant, Nepeta x  

faassenii ‘Snowflake’
•  Almindelig fingerbøl, Digitalis  

purpurea (6)
•  Almindelig hjertegræs, Briza media
•  Almindelig røllike, Achillea mille- 

folium ‘Apfelblüte’
•  Almindelig røllike, Achillea mille- 

folium ‘Desert Eve Cream’
•  Almindelig røllike, Achillea mille- 

folium ‘Desert Eve Red’
•  Almindelig strudsvinge, Matteuccia 

strutiopteris
•  Bispehue, Epimedium x  

perralchicum ‘Fronleiten’ (5)
•  Bronzefennikel, Foeniculum vulgare 

‘Rubrum’
•  Bølgekronet storkenæb, Geranium 

phaeum ‘Album’
•  Efterårsblåaks, Sesleria autumnalis
•  Hjortetunge, Asplenium scolopen-

drium
•  Hosta, Hosta ‘Big Daddy’
•  Hosta, Hosta ‘Dream Queen’
•  Hosta, Hosta ‘Krossa Regal’ (7)
•  Hosta, Hosta ‘Raspberry Sundae’
•  Klasehosta, Hosta fortunei ‘Francee’
•  Lodden løvefod, Alchemilla mollis
•  Lundvortemælk, Euphorbia  

amygdaloides ‘Purpurea’

•  Makedonsk blåhat, Knautia  
macedonica ‘Melton Pastels’

•  Mangebladet lupin, Lupinus  
polyphyllus ‘Kronleuchter’

•  Mangebladet lupin, Lupnus  
polyphyllus ‘Gallery Red Shades’

•  Olympisk kongelys, Verbascum 
olympicum

•  Røllike, Achillea ‘Julie’
•  Silkepæon, Paeonia lactiflora  

‘Karl Rosenfield’
•  Silkepæon, Paeonia lactiflora  

‘Krinkled White’
•  Silkepæon, Paeonia lactiflora  

‘Dr. A. Flemming’
•  Stor frytle, Luzula sylvatica
•  Stor konval, Polygonatum  

multiforum
•  Stor pimpinelle, Pimpinella major 

‘Rosea’ (4)
•  Storblomstret fingerbøl, Digitalis 

grandiflora ‘Dwarf Carillion’
•  Vild kørvel, Anthriscus sylvestris 

‘Ravenswing’
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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.  


