HEIDES CORNER:

Havens samlende element - 4
idéer
Af Lotte Heshe
Heshe Kommunikation

Hvordan er den
rumlige fornemmelse
i din have?
Haven består måske
af ét rum defineret af
hække og bede langs
skel og en græsplæne
i midten. Men hvad er
det, man placerer dér
midt på plænen, som
vil samle haven og
være pænt året rundt?
Haveplanlægger
Margrethe Heide giver
her fire konkrete bud.

Når Margrethe Heide kommer på havebesøg, kan opgaven lyde på forslag til en
spændende udnyttelse af græsplænearealet. Her er enkelhed vigtigt, da det nye
element skal passe ind i den eksisterende
have. Nedenstående fire idéer er enkle i udtrykket og kan alle udformes i bøg.
- Når bøgen er god som havens samlende
element, er det fordi den passer til både
ældre og moderne byggeri, og fordi den er
formningsegnet. Desuden kan den anskaffes som henholdsvis barrodsplante
eller med klump, alt efter hvad haveejeren
ønsker at starte ud med, forklarer Margrethe Heide.
Alle forslag er baseret på klippede planter,
fordi de er velegnede som det rolige fokuspunkt midt i haven og som kontrast til de
fritvoksende vækster i havens bede. Klippede planter giver haven karakter og har en
god helårsvirkning. Den klippede bøg står
med brunt løv vinteren over.
I nedenstående forslag til havens samlende
element klippes bøg til henholdsvis pur,
kugler og søjler. Tegningerne viser havens
græsplæne med bøgefigurer set fra oven:

Forslag A

Forslag B

Forslag C

Forslag D

De mørkegrønne felter i figur
A består af bøgepur, det vil sige
tætplantede små bøg, der klippes
på siderne og i toppen. Variationsmulighederne ligger i at give
bøgefelterne forskellig højde eller
at udskifte nogle af dem med en
stedsegrøn og formningsegnet
plante som taks. ”Skakbrættets”
lysegrønne felter er lavere end
bøgepurret, og her følger tre mulige løsninger:
I: På hvert lysegrønt felt plantes en
stedsegrøn plante, som kugleklippes. Bunden består af lavt, grønt
bunddække som guldjordbær eller
vårkærminde. Heri lægges blomsterløg.
II: De lysegrønne felter tilplantes
med prydgræsser og bladstauder
som fx hosta. Oplevelsen ligger
i disse planters foranderlighed,
struktur og bladformer.
III: Er du til blomster, danner bøgen
en god baggrund for blomstrende
stauder og lave roser.

Figur B viser en abstrakt måde at
tænke bøgepur på – klippet i kurver til en organisk helhed. Purret
klippes på alle sider i afrundede
former, så der fremkommer bakker og dale. Idéen passer godt til
vilde havetyper men også til den
minimalistiske have, hvis stramme
linjer understreges ved at tilføre
bløde kurver i et smukt materiale
som bøg. Den organiske form gør
løsningen ideel, hvor der er brug
for læ eller privatliv samtidig med,
at man ikke ønsker, at planterne bliver så store, at de tager for
meget udsyn eller skygger. For den
kreative haveejer kan purret varieres ved at indplante formningsegnede, stedsegrønne planter som
kristtorn og taks. Om vinteren når
bøgen står brun, vil de fremtræde
som grønne plamager i purret.
Planter man rødbøg ind mellem de
almindelige bøg, vil det være om
sommeren, man oplever farvevariation.

Forslag C viser en linje af spredte
bøgekugler hen over plænen. Hver
kugle er tæt fra bunden og består
af flere småplanter. Antallet af
kugler, deres størrelse og afstanden mellem dem kan varieres.
Som alternativ til placering på
en linje kan kuglerne placeres i
smågrupper. Ønsker man variation
i plantevalget, kan man lade nogle
af kuglerne være stedsegrønne, og
igen er taks og kristtorn gode valg.

Ønsker du dybde i haven, er bøgesøjlerne i figur D måske løsningen. Hver søjle består af en enkelt
bøgeplante, som får lov at komme
i højden og klippes på siderne, så
hjørnerne står skarpe. Bøgesøjlerne er gode til at skabe dybde uden
at tage udsyn, så har du udsigt at
tage hensyn til, er denne løsning
god.

Måske fornemmer du, hvilken af de fire idéer, der passer til dig og din have.
Hvis ikke har du altid mulighed for at invitere Margrethe Heide på havebesøg, så du
kan få hendes vurdering.

