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DESIGN: VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

Med Multiple Nyx 330 fås 
specialdesign til standardpris.Legeplads, park og udemiljø

| Udemiljø| WWW.UDEMILJØ.DK

Vores sortiment af udendørs møbler til park 
og byrum spænder bredt og vi tilbyder 
mange forskellige stilarter og designs i højeste 
kvalitet. Møblerne kan sættes sammen med 
vores mange fleksible udendørs sports- og 
legepladsløsninger, så både voksne og børn 
kan holde en pause mellem aktiviteterne, 
hvad enten I skal gynge, rutsche, dyrke 
parkour eller spille fodbold. 

OPHOLD OG UDEMILJØ
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PARK & BYRUM www.g9.dk R-I-R / CUBE - smart city mobility

   ...find your time and space in public areas!
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Vi producerer og  
leverer også så store 
træer, at vi kun kan vise 
lidt af dem i en annonce 
af denne størrelse ...
Ring og hør nærmere!

Telefon 65 97 26 56 
pkp@kortegaard.dk 
www.kortegaard.dk

9 meter 
højt Quercus  
robur H 60-70   
til Nykøbing F
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Birkholm Planteskole A/S
Ring og få rådgivning om plantevalg – tlf. 48 17 31 26

Forhandler af: Kvalitets-
standard:

Dansk 
importør af: SikkerVand®

Totalleverandør
– også af professionel rådgivning 

Havehistorisk Selskab 2018:
I 2018 sætter Havehistorisk Selskab fokus på træer, i 
byen, i parken, i landskabet og på kirkegården. Træer 
er vigtige byggesten i alle typer landskaber. De bru-
ges som rumskabere, vejvisere og ren form, en slags 
levende skulpturer, både de løvfældende træer og 
nåletræerne. For træer er vigtige. De hjælper os 
også med at ånde – både i bogstaveligste forstand og 
mentalt.

Tirsdag 20. marts kl. 16.30: Generalforsamling 
med efterfølgende foredrag af Niels Hvass: Mit liv 
med træer. Sted oplyses ved indkaldelse til general-
forsamling

Tirsdag 10. april kl. 16.30: Foredrag ved Berit 
Rørbøl: Bytræer gennem 150 år. Konsistoriums 
mødesal, KU, Bülowsvej 17

Torsdag 3. maj kl. 16.30: Spadseretur fra Skt. 
Thomas Plads til Frederiksberg Runddel sammen 
Karsten Klintø, som fortæller om Frederiksberg Allé

Søndag 10. juni kl. 10.00: Sommertur til Ledre-
borg allé og park. Omvisere er Karen Atwell og Niels-
Christian Clemmensen. 

Lørdag 18. august kl. 10.00: Udflugt til Frederiks-
borg Slotshave. John Nørgaard Nielsen fortæller om 
formning af træer.

Torsdag 20. september kl. 16.30: Henning Looft 
fortæller om træer på kirkegårde. Konsistoriums 
mødesal, KU, Bülowsvej 17

Onsdag 10. oktober kl. 16.30: Tove Hyllested 
fortæller om alléer. Konsistoriums mødesal, KU, 
Bülowsvej 17

Tirsdag 27. november kl. 16.30: Peter Friis Møl-
ler fortæller om nåletræer i kulturhistorisk sam-
menhæng. Derefter læser Valdemar Lønsted H.C. 
Andersens ’Grantræet’. Konsistoriums mødesal, 
KU, Bülowsvej 17
www.havehistoriskselskab.dk

Runde fødselsdage
80 år: Hans Peter Kofoed-Hansen, 4. februar
75 år: Per Stahlschmidt, 19. april
70: Kirsten Jensen , 19. februar
60 år: Per Malmos, 6. februar,
Karsten Linding, 5. maj
40 år: Dorthe Holberg Stender, 17. februar,
Krista Johanne Stentoft, 5. marts,
Ziff Hansen, 8. marts,
Christian Philip Kjøller, 17. marts,
Malin Helena Blomqvist 23. marts,
Carsten Olander, 9. marts
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Design to Shape Light

louispoulsen.com

LP Capsule – Design: Henning Larsen

New 
Design
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Belysningen gør en forskel . . .

     A R I N I 
L E D  P R O J E K T Ø R

 

1  LED projektør til belysning af:
 Torve, pladser, stier, veje , etc.

2   Kamera overvågning, WI-FI, GOBO,  
samt højtaler.

3 Narrow  - Medium - Wide Beam samt 
 Street Optik.

4  Fås med buet eller lige mast, 
 fra 4 til 11m med op til 5 projektører
 pr. mast.

www.deluxdk.com  
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Belysningen gør en forskel . . .

     A R I N I 
L E D  P R O J E K T Ø R

 

1  LED projektør til belysning af:
 Torve, pladser, stier, veje , etc.

2   Kamera overvågning, WI-FI, GOBO,  
samt højtaler.

3 Narrow  - Medium - Wide Beam samt 
 Street Optik.

4  Fås med buet eller lige mast, 
 fra 4 til 11m med op til 5 projektører
 pr. mast.

www.deluxdk.com  

C I T Y  E L E M E N T S 
 L E D  M A S T
 

1  Lysmast/pullert til belysning af:
 Torve, pladser, stier, veje , etc.

2 Kamera overvågning, WI-FI, GOBO,  
 højtaler samt batteri lader funktion.

3  Nød- eller taxaopkald samt     
 parkerings betalings terminal.

4  Fås i to forskellige diameter,
 højde:  fra 1,2m til 9m.

 Projekt: 
 Sønderborg Kommune.

 

www.deluxdk.com  Vi udstiller på Light & Building, Frankfurt 18-23. marts 2018 i Hal 5.0 Stand A50.
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Det udenom: De fleste af de på redaktionsudvalgets studietur besøgte haver har køkkenhaver, væksthuse, frugtlunde, skærehaver, planteudsalg 
og nogle haver også humlehuse og bigårde, her illustreret med fotos fra Rousham (1, 2, 3 og 4) og Great Dixter (5, 6 og 7). Fotos AL
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Haver i England
Annemarie Lund

Til skønhed og nytte
Lulu Salto Stephensen

Hvordan man oplever det historiske 
– med udgangspunkt i Rousham, Bowood og Stourhead
Ulrik Kuggas

Rousham
Ulrik Kuggas

Stourhead
Ulrik Kuggas

Bowood
Ulrik Kuggas

Arts & Crafts-bevægelsen og haverne
Steen Bisgaard

Kelmscott Manor
Steen Bisgaard

Upper Dorval House
Lulu Salto Stephensen

Hidcote Manor
Jacob Fischer

Great Dixter Manor
Philip Dahlerup

Rodmarton Manor
Malin Blomqvist

Miserden Estate
Marie-Louise Wanscher

Snowshill Manor
Philip Dahlerup

Sissinghurst Castle
Steen Bisgaard

Pausens plæner
Jacob Fischer

Elementer i Arts & Crafts-haven
Marie-Louise Wanscher

Fast form och fri fantasi
Malin Blomqvist

Summary
Pete Avondoglio

Notestof A2, A6, A9, A11, A12

Den dobbelte takshæk på Miserden. Foto Steen Bisgaard
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Oversigtskort visende placering af besøgte haver omkring London.
AONB: Area of outstanding natural beauty.
Ill. Philip Dahlerup.
Map data ©2016 Google earth, 
Landsat/Copernicus, Digital Globe
Map showing the location of the gardens visited around London.
AONB: Area of outstanding natural beauty. 
Ill. Philip Dahlerup.
Map data ©2016 Google earth, 
Landsat/Copernicus, Digital Globe

Arkitekturudvalget i  Statens Kunstfond 
og Danske Landskabsarkitekter 
takkes for økonomisk støtte, 
der har muliggjort studierejsen

Redaktionsudvalget besøger haven ved Miserden. Foto AL
The editorial board visits the garden at Miserden. Photo AL  

ENGLAND

DEN ENGELSKE KANAL

FRANKRIG

LONDON

Great Dixter 

Sissinghurst

Stourhead
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Rodmarton
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Rousham
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Snowshill
Hidcote

Upper Dorval

TURNBRIDGE WELLS

CIRENCESTER
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Cotswolds AONB

North Wessex  AONB

High Weald  AONB

South Downs National Park

Kent Downs  AONB

New Forest National Park

Cranborne Chase AONB

Oversigtskort visende placering af besøgte haver omkring London.
AONB: Area of outstanding natural beauty.
Ill. Philip Dahlerup.
Map data ©2016 Google earth, 
Landsat/Copernicus, Digital Globe
Map showing the location of the gardens visited around London.
AONB: Area of outstanding natural beauty. 
Ill. Philip Dahlerup.
Map data ©2016 Google earth, 
Landsat/Copernicus, Digital Globe

Arkitekturudvalget i Statens Kunstfond 
og Danske Landskabsarkitekter 
takkes for økonomisk støtte, 
der har muliggjort studierejsen

Redaktionsudvalget besøger haven ved Miserden. Foto AL
The editorial board visits the garden at Miserden. Photo AL 
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Som læserne formentlig vil erindre sig, har LANDSKAB sat sig for at belyse højdepunkter i havekunsten, bl.a. med det 
mål, at de mange, der er interesserede i eller har landskabsfaget som erhverv sætter sig for at se eller gense havekun-
stens store klassiske anlæg. Man bør kende sine klassikere. I 2015 belyste redaktionsudvalg og redaktør med eksemplet 
Vaux le Vicomte barokhaven (temanummer LANDSKAB 2-2016), i 2016 besøgte vi otte renæssancehaver omkring Fi-
renze (temanummer LANDSKAB 2-2017), og i september 2017 gik turen England og her til den engelske landskabshave 
og Arts & Crafts-bevægelsens haver. Hvilket I så kan læse om her i LANDSKAB 1-2018. 

Vores rute kan beskrives som en stor, flad halvcirkel omkring London, fra Rousham lidt nord for Oxford, vestpå til 
Hidcote Manor, Snowshill Manor, Upper Dorval House, Misarden Estate og Rodmarton Manor, alle Cotswolds og i Glou-
cestershire til Kelmscott Manor, mod sydvest til Bowood House og Stourhead i Wiltshire, så sydøstover til Great Dixter 
i East Sussex og Sissinghurst Castle i Kent. 

De mere generelle artikler, hvad angår havekunstens udvikling og stilepoker, indleder nummeret. Derefter – i nogen-
lunde kronologisk rækkefølge – beskrives hver enkelt have i et til to opslag med kort tekst, fotografier og Jacob Fischers 
stærkt forenklede planer – nærmest som pictogrammer eller havekunstneriske emojier. Afsluttende er lagt artikler, der 
på tværs af tid og stil zoomer ind på særlige træk og elementer: pause, topiary og håndværk.

At ville række over både den engelske landskabshave og Arts & Crafts-haverne er på sin vis uoverskueligt og forvir-
rende. Men giver på den anden side anledning til at fundere over, om der er en sammenhæng mellem de to stilretninger. 
Og det er netop, hvad Lulu Salto Stephensen har sat sig for i sin artikel. Hun reflekterer over, om hvad der er fællesnæv-
neren mellem den engelske landskabshave og Arts & Crafts-haven, og hun beskriver de idémæssige forudsætninger for 
de to stilretninger, set ift. det engelske landskab, samfund og folkesjæl. 

I artiklen Hvordan man oplever det historiske holder Ulrik Kuggas turens tre landskabelige haver – haveanlæggene 
ved Rousham, Stourhead og Bowood – op mod hinanden. Han betragter deres landskabelige udgangspunkt, fordyber sig, 
går rundt i og genoplever haverne gennem de fine planer, der findes i bogen Europas Store Haver – Atlas over historiske 
planer. Planerne i denne bog er ikke altid de først tegnede, men originale i den forstand, at de er tegnet til en af havernes 
transformationer (som der naturligt nok har været flere af gennem århundrederne) og udvalgt, så de viser den pågæl-
dende haves havekunstneriske højdepunkt.

Steen Bisgaard folder ligesom Lulu Salto Stephensen Arts & Crafts-begrebet bredere ud ift. bevægelsens teoretikere 
og ideer. Han betegner de engelske Arts & Crafts-haver som et havekunstnerisk forsøg på at genformulere The English 
Garden, der så bliver murindhegnede haver, ofte ved landsteder, med mindre haverum, hvori oplevelsen af den lokale 
flora, lokale byggematerialer og lokal byggeskik indgår. Bisgaard fremhæver samarbejdet mellem arkitekten Edwin 
Lutyens og havekunstneren Gertrude Jekyll og nævner G.N. Brandt som en fremtrædende dansk landskabsarkitekt, der 
arbejdede videre i Arts & Crafts-bevægelsens ånd.

Jacob Fischer skriver: ’Pausen finder vi i havekunsten som i alle andre kunstarter. Kunsten ligger i at beherske den. 
Takt, rytme og klang anvendes i enhver kunstarts orkestrering, og pausen er med til at henlede opmærksomheden på 
det væsentlige, give tid til at trække vejret og tage tilløb eller bremse op’. Med eksempler fra haverne ved Sissinghurst, 
Upper Dorval og Hidcote Manor beskriver Jacob Fischer, hvordan det i de ofte ret sammensatte og detaljefyldte Arts & 
Crafts-haver er plænerne, der udgør denne stilretnings pauser. 

Malin Blomqvist viser en række af de eventyrlige, klippede planteformer, som England er så betagende rig på. Både i 
haver og på kirkegårde – toppe, pyramider, cylindre, kuber, tepotter, påfugle, duer, høns eller sagndyr som dragen Fáfnir. 

Med en række billedeksempler fra de besøgte Arts & Crafts-haver illustrerer Marie-Louise Wanscher, hvad inspira-
tionen fra lokale byggetraditioner, lokale materialer og godt håndværk har betydet for haverne. Arts & Crafts-arkitekter 
og -havearkitekter ville stå for udformningen af det hele, hvad enten det var låsen på havelågen, trappetrin eller belæg-
ningsmønstrene. Det gælder små lette jernpavilloner og pergolaer, der i denne periode igen blev populære, ofte udført 
i kraftigt tømmer og med murede stensøjler. Det gælder brugen af sand- og kalksten i trapper, mure og belægninger. Og 
det gælder bænke i træ eller sten, placeret som ’point of interest’ i haven, og også havernes omhyggeligt udførte låger, der 
ligesom bænkene også er udsmykning og ’focal point’ for enden af en havegang. Herhjemme kan vi f.eks. i G.N. Brandts 
have tilsvarende se den gedigne låge og bænken for enden af det lange græsrum, i Hellerup strandpark se de lette jern-
pavilloner og ved Ordrupgård se Fabricius-Hansens tilsyneladende vilkårlige mønster i terrassens sandstenbelægning. 

Englænderne har i forhold til Skandinavien været meget velhavende og har derfor en langt større tradition for haver 
og en langt rigere havetradition end os. De værdsætter den, og de plejer den, det ligger dybt i folkesjælen. Englænderne 
har såvel National Trust som overordentlig engagerede private ejere som værn mod den forarmelse og åndelige udtør-
ring, der altid truer vore haver – slotshaver som herregårdshaver, landstedshaver som byparker.

Med dette nummer om klassiske haver er redaktionsudvalget dannelsesrejser over emnet havekunstens historie 
foreløbig slut. Nuet kalder. AL 

HAVER I ENGLAND
Annemarie Lund
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TIL SKØNHED OG NYTTE
– et nyt syn på landskabshavens opståen 

Lulu Salto Stephensen

Hør her, min ven,’ sagde jeg [dvs. William Morris 
til fattigmandspræsten John Ball fra middelalde-
ren] ’i fortiden ejede herremanden det meste af jor-
den og alt, hvad der var på den; og de mennesker, 
der var på den, arbejdede for ham, ligesom hans 
hest gjorde det; når de havde fået mad og husly, 
var resten herremandens. Men i den tid, der kom-
mer, vil herremanden komme til at se, at hans folk 
får det bedre […] Og videre vil der blive stor han-
del mand og mand imellem, og landene imellem, og 
herremanden vil finde ud af, at hvis der var mindre 
korn og færre folk på hans jord, kunne han have 
flere får, og dermed mere uld at sælge, og så ville 
han kunne tjene endnu mere end før; for al jord til-
hører ham, bortset fra de få steder, hvor der sidder 
en fribonde med sin gård, eller hvor en hovbonde 
har købt sig fri; al denne jord vil kunne give ham 
uld, som han kan sælge til købmændene. Så begyn-
der der en ny tid i England, for der hvor mennesker 

hidtil har levet på og af jorden, vil man ikke læn-
gere have brug for dem; mange får og et par fåre-
hyrder vil i stedet skaffe uld, der kan sælges til køb-
mændene; og pengene går i herremandens lomme 
[…] og jorden forbeholder de sig selv og deres får 
[…] Han [den frie mand] må betale for arbejdsret-
ten med sig selv […] med sin krop og den arbejds-
kraft, der er i den; med sit arbejde som betaling 
skal han købe sig retten til arbejde […] han sælger 
sig selv, det vil sige den arbejdskraft, han har, til 
den herre, der har brug for den, og denne herre vil 
så give ham nok til, at han kan opretholde livet og 
få børn og underholde dem, til de er gamle nok til 
også at sælge sig selv; men overskuddet, det behol-
der den rige selv.’/ John Ball lo højt og sagde […] 
Jeg forstår godt, at en mand kan gøre det, du siger, 
og at han kan leve af det, men jeg forstår ikke, at 
han kan gøre det og alligevel kalde sig fri.’ ’Nej, det 
har du ret i,’ svarede jeg.

Samtalen er citeret fra digteren, kunsthånd-
værkeren, fabrikanten og socialisten Wil-
liam Morris’ socialistiske roman Drømmen om 
John Ball, publiceret i løbet af vinteren 1886-
87 og for første gang på dansk i 1962.

Med rod i historiske fakta var den fiktive 
samtale fra 1300-tallet profetisk tale fra Mor-
ris’ side. Men han fortalte ikke, at både de store 
jordbesiddere og den lille, frie mand gjorde 
social nødvendighed til noget kunstnerisk. 
De første skabte The Landscape Movement, der 
var en revolution, der radikalt forvandlede det 
engelske syn på havekunst. De sidste var med 
til at skabe The Arts & Crafts Movement, der 
ville revolutionere verden, ikke oppefra, men 
gennem håndværket med forbillede i middel-
alderens håndværkstraditioner.

Det er sandt, at landskabshaven var en 
god forretningsmæssig disposition – fårene 

He that the beautiful and useful blends,
Simplicity with greatness, gains all ends
     Horats. Oversat fra latin i Stephen Switzer’s 
     Ichnographia Rustica, 1718, 
     citeret fra Christopher Hussey 
     i English Gardens and Landscapes 1700-1750

Udsigt fra Praeneste mod floden Cherwell, Rousham. Fotos Lulu Salto Stephensen View from Praeneste over the river Cherwell, Rousham. Photos Lulu Salto Stephensen 
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var en slags græsslåningsmaskiner, der pas-
sede sig selv med ganske lidt opsyn, de gav uld, 
der var i høj kurs, og de gav tillige kød. Fåreavl 
gav over 3 pund pr. acre i udbytte mod 50 shil-
lings pr. acre for almindeligt opdyrket jord.

Men historien stopper ikke her. Man ville 
mere end blot forretning. I tilgift fik jordbesid-
derne også en betragtelig fritid, idet fårene pas-
sede sig selv, og det gav mulighed for jagt, der 
også meget praktisk kunne holde rævebestan-
den nede. Et af de få problemer ved fårehold 
var rævene, som kunne begrænses ved et for-
nøjeligt jagtarrangement, der med tiden blev 
voldsomt populært og i dag er forbudt ved lov.

Men det praktiske var blot en forudsæt-
ning, der ikke nødvendigvis førte til en land-
skabelig have. Teoretisk behøvede jordbesid-
derne slet ikke bo midt i fåreflokken, men fra 
Italien importerede man villabegrebet, og der 

er ikke nogen tvivl om, at de unge velhavende 
gentlemen, der blev sendt ud på The Grand 
Tour til Italien, vendte hjem med en vision om 
et inspirerende og behageligt liv midt i land-
skabet i lighed med de toskanske villaer rundt 
om Firenze eller arkitekten Andrea Palladios 
klassicistiske landsteder i Veneto.

Den engelske landskabshaves opståen er i 
sin idé en original tanke, der dog lånte inspi-
ration fra Italien. Forbindelsen England-
Italien er ældgammel. Romerne sad 400 år i 
Sydengland, og i renæssancen tjente Cosimo 
Medici formuer på uldhandel med England. 
Renæssancen i Italien stod som en markant 
reaktion mod feudalvældets og kirkens magt. 
Som noget nyt søgtes antikkens tanker gen-
indført og kunstretningerne sammenkom-
poneret til en humanistisk syntese. Det var 
en helt ny købmandsstand, der tog over, og 

humanismen skal ikke ses som noget socialt 
eller fredselskende, men som en liberal tanke 
med stor succes. Whig-bevægelsen i England 
havde mange samfundsmæssige paralleller til 
renæssancens Italien, og mange af de engel-
ske italiensfarere var whiggere. Størsteparten 
af de hjemvendte var ikke fagfolk, men ’ama-
tører’, der anlagde deres haver ud fra en vision 
om at genskabe et klassisk landskab. 

Der kan nævnes tre typer lån fra Italien til 
den tidlige landskabshave: landskabsmaleriet, 
den antikke have, have- og skulpturelementer.

 
Landskabsmaleriet
Det italienske landskab havde siden antik-
ken inspireret litterater som Virgil, Dante, 
Boccaccio og Colonna. I 1600-tallet blev det 
skildret som ideallandskaber af malere, bl.a. 
Claude Lorrain og Poussin. Motiverne tog 

Claude Lorrain, Landskab med flugten til Egypten, ca. 1646. Nivaagaards Malerisamling Claude Lorrain, Landscape with the Flight into Egypt, c. 1646. Nivaagaards Malerisamling
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deres udgangspunkt i virkeligheden, eksem-
pelvis egnen omkring Tivoli med Vesta-temp-
let, og deres litterære indhold stammede som 
regel fra den græsk-romerske mytologi. Flere 
af disse malerier og stik efter samme blev 
hjembragt til England, hvor de blev enormt 
populære. I første omgang har den største 
betydning af disse billeder nok været den at 
introducere det klassiske ideallandskab med 
dets klassiske bygninger som et stemningsbe-
greb, der kunne omsættes til en ny alternativ 
haveform. 

Den antikke have
Denne kendes ud fra litterære overleverin-
ger, hvor romerske oldtidsforfattere som Pli-
nius d. Y.’s og Varro beskriver haven som en 
kombineret nydelses- og nyttehave. Vigtigst 
er Plinius d.Y.’s skildringer af hans to villaer 
ved Ostia og i Toscana. Leon Battista Alber-
ti var den første renæssancearkitekt, der be-
skæftigede sig med disse havebeskrivelser. De 
påvirkede bl.a. også Palladio til hans villaan-
læg, samt Pirro Ligorio der foretog de første 
arkæologiske udgravninger i kejser Hadrians 
villa og inspireret deraf anlagde Villa d’Este 

(1550). Blandt de englændere, der også lod sig 
inspirere af Plinius, var Robert Castell, der i 
1728 udgav The Villas of the Ancients, som 
lord Burlington var sponsor for. Castell ikke 
blot oversatte, men kommenterede også Pli-
nius’ havebeskrivelser samt rekonstruerede 
planer. Castell søgte at påvise, at den antikke 
have bl.a. var en tæt efterligning af irregulær 
natur, imitatio ruris. Lord Burlingtons egen 
have i Chiswick er mere eller mindre i over-
ensstemmelse med Plinius’ toskanske villa, 
set gennem Castells øjne og rummer både ar-
kitektoniske og landskabelige haveelementer.

Have- og skulpturelementer
Have og skulpturelementer ses ofte i form af 
direkte lån som elyseum, det hellige landskab, 
enten tolket som dejlige landskaber af marker, 
skove, kvæghjorde og sværme af bier – som et 
arkadisk lykkeland – eller i form af en lysning 
i en skov med templer, ruiner, søjler, statuer af 
lovgivere, helte, statsmænd, filosoffer og po-
eter. Boscettoen er et stykke ukultiveret skov 
inden for havens grænser, jvf. Plinius og ople-
vet af William Kent i Villa Pratolino. En del af 
Pratolinohaven er bygget op som en boscetto 

med en serie af sammenhængende rum med 
fontæner, skulpturgrupper, grotter og bassi-
ner – elementer, der gør oplevelsen af haven 
varieret, kontrastfuld og overraskende. Disse 
kvaliteter overførte Kent til den landskabeli-
ge have.

Mange af de haver, som Kent og hans sam-
tidige så i Italien, henlå i malerisk forfald. 
Disse stemningsbilleder har utvivlsomt gjort 
indtryk på den følsomme Grand Tourist. Ha-
ha’en, der muliggør inddragelsen af det omgi-
vende landskab i havens totaludtryk omta-
les både af Plinius og Alberti, og dette optiske 
greb, der usynliggjorde grænsen mellem boli-
gens nære udearealer og landskabet, overfør-
tes også til den engelske landskabshave. 

Klassiske templer var et yndet træk i land-
skabshaven og viser direkte tilbage til antik-
ken. Placeringen af dem var nøje afstemt efter 
det prospekt, de skulle indgå i, enten som over-
raskelse eller i samspil med andre stemnings-
vækkende elementer, ofte som led i en fortlø-
bende fortælling som eksempelvis i Stourhead, 
hvor de arkitektoniske elementer kunne have 
en symbolværdi refererende til antik mytologi 
eller samtidig ideologi. Rækken af monumen-

Den palladianske bro og udsigt fra grotten på Stourhead. Fotos Lulu Salto Stephensen, Marie-Louise-Wanscher
Palladian Bridge and view from the Grotto at Stourhead. Photos Lulu Salto Stephensen, Marie-Louise-Wanscher
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ter i Stourhead er formentlig en billedliggø-
relse af Virgils heltedigt Æneiden. 

Vand, kaskader, den irregulære flod og sø 
er uundværlige elementer i det klassiske ide-
allandskab. Broer efter antikke og palladian-
ske forbilleder indgik i havens sti og vandsy-
stem og i pittoresk sammenhæng. 

Hvem formidlede kontakten?
Whig-filosoffen Shaftesbury hørte til en af de 
første, der ud fra en klassisk æstetisk moral 
erklærede, at den enkle, oprindelige natur 
var større end den formelle have. Hans tan-
ker vandt genklang hos bl.a. forfatteren Jo-
seph Addison og digteren Alexander Pope. 

Da Lord Burlington vendte tilbage fra 
sin anden Grand Tour sammen med William 
Kent i 1719, fik den engelske landskabshave for 
alvor fodfæste med hans introduktion af neo-
palladianismen i engelsk arkitektur. Kent var 
en af de første, der fysik udformede de tanker, 
der var oppe i tiden omkring det klassiske ide-
allandskab, som det kendes fra landskabsbil-
lederne.

For den filosofiske whig og det humanisti-
ske renæssancemenneske stod det klassiske 

ideallandskab som symbolet for frihed og ret-
ten til at tænke selvstændige tanker og retten 
til frit at udøve sin kunst.

Om at lade himmel og jord mødes
I Lancelot ’Capability’ Browns (1716-83) park-
landskaber i anden halvdel af århundredet var 
der tale om ren form uden litterært indhold – 
om at lade himmel og jord mødes. Browns ud-
tryksmidler var skoven, lunden, søen og den 
svagt bølgende græsflade, der udfoldede sig 
frit i brede flader inden for lukkede rum, der 
var meget store. 

Pittoreske bygningselementer indgik kun 
sparsomt og da som fokuspunkt i en samlet 
scenisk landskabskomposition, hvor de på 
stedet givne topografiske forhold var med til 
at give variation. To illustrationer publiceret 
i The Landscape, 1794 af forfatteren Richard 
Payne Knight illustrerer dels en malerisk 
opfattelse af landskabet med al dens selvgro-
ede livfuldhed, dels Browns mere arkitekto-
nisk orienterede holdning til form, der viser 
et vældigt heroisk målestoksforhold, men 
også en vis kølig distance til naturens egne 
elementer. 

Have og bygning udgjorde en helhed, og haven 
indhegnedes ofte, uden dog at hegnet kunne 
ses fra bygningen. Illusionen skulle være uen-
delighedsprincippet, ligesom vi finder det i 
barokkens centralakse, her dog blot i alle ret-
ninger. 

Man udførte en belt walk, dvs. en beplant-
ning langs estatens ydre grænser, hvor man 
kunne færdes til hest. Damerne i vogn, her-
rerne på hesteryg. Beplantningen skulle være 
bred nok til at give illusion af skov, og smal 
nok til at nyde udsyn til egne jorder. Desuden 
plantedes clumps, små grupper af træer, dan-
nende perspektiv i de enorme græsflader; lige-
som der plantedes solitærtræer, som med 
deres skyggevirkning understregede rum-
dannelsen. 

Det siges, at Brown og hans efterfølger, 
landskabsgartneren Humphry Repton, plan-
tede ca. 1.000.000 træer i deres parklandska-
ber, der ved siden af herlighedsværdien også 
var væsentlige leverandører til nationens ved-
forbrug. Brown er kendt for sine enorme ter-
rænarbejder, hvor han skulpturerede land-
skabet i bløde bakkedrag og skabte store 
uregelmæssige søområder ud af små vandløb.

Bowood. Fotos Lulu Salto Stephensen
Bowood. Photos Lulu Salto Stephensen
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Arts & Crafts
Arts & Crafts forbindes oftest med William 
Morris’ vævede arbejder og hans tapeter, der 
den dag i dag er skattede for deres dekorati-
ve potentiale. Men Arts & Crafts er mere end 
det. Det er en måde at tænke på, der opstiller 
et alternativ til samtidens begejstring for in-
dustriens formåen ved at fremhæve den so-
ciale bagside og umenneskelige konsekvens af 
masseproduktionen. Alternativet er selvstæn-
dige håndværkere i eget værksted, der forener 
hånd og ånd i bestræbelsen på at skabe ram-
merne for noget ægte og nyttigt.

Kunsthistorikeren, forfatteren og kultur-
kritikeren John Ruskin formulerede bevæ-
gelsens etik, der gik på klare analyser af stof-
lighed, skaberglæde og håndens spor. Det var 
ment som et politisk program, hvor menne-
skehedens frelse skulle ske gennem en frigø-
relse af individets skaberevner, hvilket bedst 
kunne ske gennem dannelse af communi-
ties af individuelle håndværksenheder, hvor 
arbejdspladsen, værkstedet, blev en del af 
hjemmet. Det kan virke tilbageskuende, men 
det var ment fremadskuende. De uende-
lige, ludfattige boligkvarterer og industriens 
monotone gentagelsesprincip skulle erstattes 
af individuelle boliger, individuel tankegang 
og et socialt nærhedsprincip, der medførte en 
kærlighed til de materialer, der lå lige uden for 
døren, naturens materialer. Dette var en kon-
sekvens af fravalget af industrien.

Man bevægede sig frit henover faggræn-
ser mellem malerkunst, møbelkunst, væve-
kunst, typografi, poesi, romankunst, smede-
kunst og naturligvis også havekunst. Idéen var 
således ikke stilen, men indholdet. Og så den 
arbejdsglæde og menneskelige tilfredsstil-
lelse, der lå nedlagt i selve frembringelsen af 
produktet. Ruskin var ved siden af Morris den 
karismatiske frontkæmper, der talte venner 
som den amerikanske arkitekt Frank Lloyd 

Wright, den franske forfatter Marcel Proust 
og ikke mindst juristen, den indiske reforma-
tor Mahatma Gandhi. Sidstnævnte syntes at 
tage Morris’ ideer til sig i hans bestræbelser 
på at samle Indien efter englændernes exit 
– så meget, at spinderokken indgår i det frie 
Indiens flag.

Morris havde nogle klare tanker om have-
kunst. Han siger selv i Making the Best of It, en 
forelæsning fra 1879: Haven skal virke velord-
net og rig. Den skal være afskærmet fra verden 
udenfor, og den skal ikke efterligne naturens 
vildt groende karakter, men skal fremstå som 
noget, der knytter sig til huset. Ifølge Mor-
ris skulle hus og have samordnes i en sam-
let komposition, og husets rum skulle med 
deres vinduer og døre referere til hver sin del 
af den funktionsopdelte have. Hans tapeter 
med naturmotiver skulle på en måde trække 
havens natur ind i huset, så sammenhængen 
blev total. Forbillederne var de små middel-
alderlandsbyer med deres velordnede haver. 
Han så en fremtid i denne vision, og tankerne 
førte da også direkte til den engelske haveby-
bevægelse, og – på godt og ondt – til villaby-
erne, som vi kender dem overalt.

Arts & Crafts er ikke en stil, men en hold-
ning, en grundholdning. Det er krav til origi-
nalitet, kunstnerisk indlevelse og omhu, hu-
manisme, nærhed og omsorg og ikke mindst 
respekt for naturens egne processer. Det 
sociale indhold overlevede på mange måder, 
men ikke håndværket som industriens alter-
nativ, men derimod som industriens supple-
ment. 

Ordet kunsthåndværk leder direkte til-
bage til Arts & Crafts. Havesagen udviklede 
sig i to retninger, en landskabelig med gart-
neren William Robinson som frontkæmper, 
og en arkitektonisk, med arkitekten Reginald 
Blomfield som talsmand. De var begge Arts 
& Crafts-tilhængere, men derudover uenige 

i alt. Havekunstneren Gertrude Jekyll stod 
midt imellem og var venner med begge. Hun 
fik en overvældende betydning gennem sit 
samarbejde med arkitekten Edwin Lutyens, 
der, gennemsyret af en stor skaberglæde og 
en utøjlelig fantasi skabte en række landste-
der med tilhørende Jekyll-haver, der den dag 
i dag viser, hvordan hus og have kan samarbej-
des til en helhed med inddragelse af det åbne 
land som en del af haveoplevelsen. 

Det er karakteristisk, at Jekyll først for 
alvor begyndte at planlægge haver, da hendes 
svigtende syn forhindrede hende i at male. 
Arts & Crafts-tilhængerne følte sig ikke bun-
det til den traditionelle opdeling af de kunst-
faglige discipliner. Jekyll blev århundredets 
gartner med et betydeligt forfatterskab bag 
sig om stort set alle aspekter af havekunsten. 
Hendes plantekendskab var drevet af kærlig-
heden til den enkelte plante og en selvlært 
viden om plantens individualitet og masse-
virkning. 

Men først af alt havde hun en kunstne-
risk nerve, der skabte mening i planternes 
sammenstilling, en slags æstetisk funktiona-
lisme, der skabte meningsfuld skønhed frem 
for overdådig meningsløshed. Hendes ven 
og beundrer Vita Sackville-West gjorde det 
samme på Sissinghurst.

He that the beautiful and the useful blends, 
Simplicity with greatness, gains all ends
Horats synes med disse to linjer at knytte for-
bindelsen mellem den landskabelige have og 
Arts & Crafts-haven. 

Det var langt hen ad vejen amatørerne, der 
var drivkraften. Det var glæden ved det eksi-
sterende landskab og den eksisterende kultur, 
der forædledes. Det var den kunstneriske ind-
stilling, der var drivkraften, og der var næppe 
regler, der klart definerede havens form. Det 
blev aldrig til tom stil, dertil var den individu-
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elle forankring i den engelske whig-kultur for 
stærk. Endelig skulle der være et vist under-
liggende nyttebehov, en idé, der skulle sikre, 
at haven blev til langsigtet glæde og ikke en 
byrdefuld klods om benet. Det sidste er en af 
grundene til, at så mange haver har overlevet 
historiens destruktive kræfter i England. 

Havesagen er i dag stadig en folkebevæ-
gelse – men det kunstneriske højdepunkt 
fra midten af 1700-tallet og slutningen af det 
efterfølgende århundrede er ikke overgået.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.
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Øverst og tv. Snowshill og statement af 
Charles Paget Wade, som skabte Snowshill 
Manor, fyldt med alskens rariteter af fineste 
kvalitet blandet med håndforarbejdede hjul.
Nederst. Upper Dorval House
Fotos Lulu Salto Stephensen
Top and left. Snowshill and statement of 
Charles Paget Wade, who created Snowshill 
Manor, filled with all sorts of high quality 
rarities mixed with handmade wheels.
Below. Upper Dorval House
Photos Lulu Salto Stephensen

Modstående side, tv. Miserden. Hus og have i nærkon-
takt med have og landskab. Lutyens var både virksom 
i havens planlægning og tegnede husets arkade under 
et ophold i Villa Medici, Fiesole
Modstående side, th. pavillon i Rodmarton.
Fotos Lulu Salto Stephensen
Opposite, left. Miserden. House and garden in close 
contact with garden and landscape. Lutyens was 
involved in the planning of the garden as well as the 
design of the house’s arcade during a stay at Villa 
Medici, Fiesole
Opposite, right. The pavilion at Rodmarton.
Photos Lulu Salto Stephensen
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HVORDAN MAN OPLEVER DET HISTORISKE 
– med udgangspunkt i Rousham, Bowood og Stourhead 

Ulrik Kuggas

Nedenstående tekst baserer sig på oplevelser 
og refleksioner på baggrund af vores besøg i 
de tre anlæg, der falder ind under kategorien: 
engelske landskabshaver. 

I den forbindelse har jeg opsøgt forskel-
lige kilder, men den bog, jeg oftest er vendt til-
bage til, er Sven-Ingvar Anderssons og Mar-
grethe Floryans: Europas Store Haver – Atlas 
over historiske planer, hvor de tre haver, jeg 
beskæftiger mig med, alle har fået et opslag. 
Bogen er kvadratisk, måler 34 x 34 centime-
ter, og er af den grund temmelig upraktisk, 
men samtidig er den overmåde god. Det store 
format og den omhyggelighed, der er lagt for 
dagen ved produktionen, har gjort det muligt 
at gengive store, oftest originale planer for 
haveanlæggene, i en størrelse og kvalitet, der 
gør det til en fryd at gå på opdagelse i den. 

Haveanlæggene ved Rousham, Stourhead 
og Bowood blev opført i den rækkefølge, de 
her er nævnt – i perioden fra 1719 til 1768. De 
er udtryk for tre tidlige, noget forskellige, men 
hver især vellykkede versioner af den engel-
ske landskabshave. Forskellene beror på, at 
den engelske havekunst udviklede sig hurtigt i 
de år, samt på, at der er tale om tre ret forskel-
lige landskabelige situationer. Alle tre anlæg 
præges helt grundlæggende af, at mennesket 
her i begyndelsen af oplysningstiden var ved 
at finde et nyt ståsted. Baroktidens stive eti-
ketter havde udlevet sig selv, og den naturlig-
hed, man i stedet satte sig for at dyrke, fandt 
et perfekt afsæt i det engelske landskab, hvor 
ikke mindst mixet mellem de blødt module-
rede terrænformer og klassisk stramme pavil-
lonbygninger viste sig at være en god cocktail.

Det der først og fremmest imponerer ved 
Rousham er, hvor meget det er lykkes at få ud 
af det ikke særligt store areal. Den egentlige 
landskabelige have er behersket anlagt på are-
alet fra floden Cherwell og opefter, en del på 
ganske skrånende terræn. Det giver anlægget 
en slags skjult placering – noget hemmelig-
hedsfuldt, der har understøttet det, som man 
har dyrket i alle tre anlæg: Havevandringen 
som en fortælling, der langsomt udfolder sig 
for den promenerende. 

På Bowood opleves anlæggets hovedfortæl-
ling: de store bevægede vidder, bedst fra heste-
ryg. Man ser for sig et selskab ride i det brede 
skovbælte, der både danner ramme for anlæg-
get og rummer den sti, hvorfra man oplever det. 
Og så er der sidefortællingen ved søen, hvor det 

frie blik og vidderne er afløst af sin modsætning: 
snørklede stejle stentrapper, der fører til små 
grotter og et snedigt skjult vandfald. 

På Stourhead falder alt i hak. Etablerin-
gen af den landskabelige situation med den 
opdæmmede fligede sø som havens centrale 
element, hvorom alt drejer, har givet et opti-
malt udgangspunkt for at iscenesætte de tab-
leauer, der ligger spredt rundt i anlægget. I 
Europas Store Haver er trykt en utrolig smuk 
plan af anlægget, tegnet af Fredrik Magnus 
Piper i 1779 efter en oplevelse af haven, ikke 
som planforslag. På tegningen har han med 
stiplede linjer vist, hvorfra de enkelte pavil-
loner opleves, og, hvordan disse er placeret 
oftest halvt skjult i træbevoksningerne på 
skråningerne. Flere steder beskrives Stour-
head som idealet for den engelske landskabe-
lige have, og den oplevelse man nemt kan få, er 
da også lidt som at vandre rundt i en 1:1 model. 

Måske har den vanskelige landskabelige 
situation på Rousham virket inspirerende på 
Charles Bridgeman og William Kent. Som på 
de to andre anlæg leder en sti rundt, men på 
grund af den sparsomme plads oplever man 
på Rousham i højere grad at gå rundt i – sna-
rere end at gå rundt om, anlægget. Oplevelsen 
af at være involveret og i øjenhøjde med haven 
understøttes på Rousham af de forskellige sta-
tuer og pavilloners beherskede størrelse. Et 
træk der genfindes i vandelementerne, ikke 
mindst en slynget stenrende, der som en 
diminutiv stilisering af floden Cherwell spæ-
der vand til anlæggets damme og våde grotter.

I alle tre historiske haveanlæg er der et 
interessant forhold mellem hovedbygningerne 
og haveanlægget. Måske skyldes det Capabi-
lity Browns unikke evner, at netop den rela-
tion synes bedst løst på Bowood. Hovedbyg-
ningen blev opført med den placering, den har 
i dag, 30 år før Brown blev hyret til at udvikle 
haveanlægget. Det gjorde han på den måde, at 
bygningen kom til at ligge i det skovbælte, der 
omslutter anlægget, men med en åben flanke 
til det skrånende terræn mod den kunstige sø. 
I Europas Store Haver er gengivet en plan teg-
net af Capability Brown selv i 1763. Bygningen 
er kun svagt gengivet på tegningen, der mere 
ligner en skitse undervejs end en plan over det 
færdige anlæg. Men man får et fint indtryk af 
hovedgrebet og skalaen og skovbæltet med 
den bugtede ridesti, der omkranser den store 
græsslette.

På Stourhead passer den palladianske hoved-
bygning – Villa Rotonda – typologisk fint med 
alle templerne og naturligvis den palladianske 
bro. Alligevel ligger den lidt for sig selv nær-
mest hægtet af den landskabelige have. Som 
det er tilfældet med de øvrige anlæg, var ho-
vedbygningen opført en tid før, man begyndte 
på haveanlægget. Det er svært at forstille sig, 
at man ikke har været fristet til at lade byg-
ningen spille mere med i haveanlægget, end 
den gør. Men måske syntes man, at den lå for 
langt fra søen, eller måske passede den med 
sin voldsomme størrelse ikke til pavilloner-
nes mindre skala. 

På Rousham opleves det som om, to have-
anlæg, vidt forskellige i skala og karakter, 
støder sammen. Det brede grønne tæppe – 
bowling greenen – ruller sig i nordlig retning 
kraftfuldt ud foran bygningen. Midtvejs mod 
floden møder græsset skråningen og fortsæt-
ter ned over denne, efterladende sig et stort 
åbent skår i skovbeplantningen. Set fra byg-
ningen forsvinder skråningen grundet dens 
stejlhed for blikket, og i stedet oplever man at 
landskabet inddrages, synsmæssigt flankeret 
af skovbrynene. Der er ikke nogen kontakt 
mellem det landskabelige haveanlæg på skrå-
ningen og hovedbygningen, og det ville også 
have været umuligt forskellene i skala taget 
i betragtning. Tilbage står, at det, der set fra 
bygningen fremstår som en åbning mod nord 
i skovbeplantningen, virker som en brutal 
rydning oplevet nede i det fine haveanlæg – 
en abrupt gennemskæring. I Europas Store 
Haver, hvor anlægget er gengivet ved et tryk 
af en tuschtegning fra 1738, udstilles dilem-
maet, idet man har prøvet at få de to anlæg til 
at mødes ved at bugte skovbrynene på hver 
side af skåret.

For et hvilket som helst historisk anlæg 
gælder, at der er en kontaktflade mellem 
anlæggets ejere/bestyrere og publikum. Det 
er velkendt, at det at drive og vedligeholde 
anlæg af den karakter ikke i sig selv er nogen 
god forretning. Der skal trækkes publikum-
mer ind. På både Bowood og Stourhead vir-
ker parkerinsarealerne skræmmende store, 
cafeen, særligt på Bowood, ligner noget fra et 
skisportssted, og samme sted har man set sig 
nødsaget til at opføre en gigantisk legeplads.

Rousham skiller sig ud ved stadig at være i 
samme families eje, som i sin tid anlagde byg-
ningen og haven. Man kan forestille sig, at det 
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fremmer en særlig veneration for anlægget, og 
at det er årsagen til, at man her slipper for alt 
mulig udenoms tingeltangel. Det eneste man 
som besøgende møder er en diskret anbragt 
billetmaskine og et lille skilt, hvor der står, at 
hunde og børn under 15 ikke har adgang til 
anlægget. 

Nå ja, og så meget venligt en kasse med 
æbler fra egne træer: Værsgo’.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL

Litteratur
Sven-Ingvar Andersson og Margrethe Floryan 
( forf.), Annemarie Lund (red.): Europas Store 
Haver – Atlas over historiske haver. Arkitek-
tens Forlag, 2005
Tom Turner: Garden History. Spon Press, 2005
Christophe Girot: The Course og Landscape 
Architecture. Thames & Hudson, 2016
Sarah Rutherford: Capability Brown – And 
His Landscape Gardens. National Trust, 2016

Kaskade og ottekantet bassin i Venusdalen
samt ha-ha-grøft, Rousham. 
Fotos Steen Bisgaard, Ulrik Kuggas, Annemarie Lund 
Cascade and octagonal basin in Venus’ Vale and 
Ha-ha-ditch, Rousham. 
Photos Steen Bisgaard, Ulrik Kuggas, Annemarie Lund 



10 LANDSKAB  1  2018

ROUSHAM
Ulrik Kuggas

Hovedbygningen er beliggende på et plateau, 
hvorfra man har et langt vue over landskabet 
i nordlig retning, hjulpet på vej af et skår i en 
skovbeplantning. Et godt stykke ude er an-
bragt en ’eyecatcher’ – en hvælvet brokon-
struktion, der tjener til at inddrage det omgi-
vende landskab i kompositionen. Det samlede 
anlæg består af en øvre del beliggende på pla-
teauet og en nedre del på det skrånende ter-
ræn mellem plateauet og floden Cherwell, 
der bugtende danner anlæggets fysisk græn-
se mod nord. 

En bred bowling green er udlagt foran 
huset, og mod vest er indbygget en ha-ha grøft, 
der danner en usynlig grænse til en slette 
afgræsset af langhornet kvæg. Mod øst flan-

keres bowling greenen af et langt taksvolumen 
klippet som en bevæget hæk. Bag denne gem-
mer sig en muromkranset have med staudera-
batter, køkkenhave, et lille buksbomsparterre 
og en rund tårnbygning, hvor taget er udfor-
met som et dueslag. 

Det der gør anlægget særligt, er det land-
skabelige haveanlæg beliggenhed på anlæg-
gets nedre nordlige del. Det regnes af mange 
som det første vellykkede engelsk landska-
belige haveanlæg og dermed en model for de 
anlæg, der kom efter. Man ledes rundt i anlæg-
get primært ad to stier hhv. oppe og nede på 
skråningen. Haveanlægget er udstyret med 
forskellige pavilloner inspireret fra antikken 
som f.eks. Praeneste, et tempel med en arkade 

med syv buer samt grotter og græsk-romerske 
skulpturer som Apollo og Pan. Der er en høj 
grad af integration mellem landskabet, pavil-
loner og skulpturer, hjulpet på vej af vande-
lementerne, bl.a. en ottekantet dam, et ’koldt 
bad’ og Venus-dalen med en vandgrotte.

Den – set i forhold til mange andre land-
skabelige haver – beskedne plads er dygtigt 
udnyttet med sigtelinjer på kryds og tværs, 
der giver retning til havekunstneriske tab-
leauer, formet i et spil mellem tykninger og 
lysninger. Alt er udført i en behersket skala, 
der passer til stedets proportioner.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL

Rousham, landsted i Bicester, 18 km nord for Oxford
Ca. 1635, nuværende hovedbygning opføres af Sir Robert Dormer
1719, brødrene Robert og James Dormer lader en ny have anlægge, hvor havekunstneren Charles Bridgeman (d. 1738) definerer 
havens peripatetiske skema. 1737, haveanlægges færdiggøres, 1738, Sir Robert Dormer dør
1738-42, Clement Cottrell-Dormer lader arkitekten, maleren og havekunstneren William Kent (1685-1748 videreudvikle haveanlægget, 
og samtidig tilføjes elementer til bygningsanlægget
Privatejet, Rousham ejes fortsat af Dormer-familien. Entré
Fotos Malin Blomqvist, Ulrik Kuggas, Annemarie Lund

Hovedbygning og bowling green (1) Main building and bowling green (1)
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Arkaden Praeneste (2) og The Rill (3) The Praeneste Arcade (2) and The Rill (3)

Rousham

1

2

3



12 LANDSKAB  1  2018

STOURHEAD
Ulrik Kuggas

Stourhead, landsted ved byen Mere, 35 km syd for Bath
1721-25, Henry Hoare d. Y. lader en palladiansk hovedbygning opføre 
1741-80, haven anlægges af Henry Hoare med inddragelse af arkitekt Henry Flitcroft (1697-1769)
og dennes søn; bl.a. fiskedamme, Temple of Flora, Pantheon, obelisk, grotte, Temple of Apollo, Alfred’s Tower, stenbro
1791, Sir Richard Colt Hoare udbygger hovedbygningen og udfører enkelte tilføjelser i haven
Ejet af National Trust siden 1946. Entré
Fotos Steen Bisgaard, Malin Blomqvist, Jacob Fischer, Annemarie Lund

Haveanlægget ved Stourhead opfattes af man-
ge som den ideelle engelske landskabshave. 
Det centrale element i haven er en sø frem-
kommet ved opdæmning af en mindre flod. 
Spadsereturen omkring denne sø er hele me-
ningen med haveanlægget, idet man under-
vejs præsenteres for det ene spændende – og 
ofte overraskende – vue efter det andet. 

Den græsk-romerske idealverden, der lig-
ger til grund for scenarierne, præsenteres ved 
templer for Apollon, Flora, Pantheon, adskil-
lige grotter, en palladiansk bro med mere. 

De fleste tableauer opstår ved, at man un-
dervejs på rundturen pludselig får øje på et 
bygværk på den anden side af søen. 

De små bygninger er indarbejdet i det 
skovbryn, der krøller sig omkring søen, på 
en sådan måde, at man i de fleste tilfælde 
kun ser ét scenarie ad gangen. Træplantnin-
gerne, der tæller et væld af forskellige arter, 
var oprindelig koncentreret omkring pavillo-
nerne. Ideen var at skabe dramatiske effekter 
omkring de små bygninger i et kontrastfuldt 
spil mellem lys og skygge, som det kunne ses 
på de naturromantiske malerier af Claude 
Lorrain. Overraskelseseffekten kan kun være 

Stourhead, hovedbygningens indgang og udsigt herfra 
over landskabet i øst
Th. Apollo-templet ligger højt på en bakke
Stourhead, main building's entrance 
and view to the landscape in the east 
Right. The Temple of Apollo lies high on a hill
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Stouhead
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blevet større, efterhånden som træerne om-
kring søen er vokset til. Flere af scenarierne 
tager sig næsten ud som skjulte kig snarere 
end åbne vues.

Selve hovedbygningen minder meget om 
Palladios Villa Rotonda, selv om senere til-
bygninger har sløret det en del. Bygningen lig-
ger forskudt nordøst for haveanlægget. Den 
stærke korsform dominerer det omgivende 

nære landskab. En bowling green mod syd er 
det egentlige koblingsled til haveanlægget.

Den oprindelige bygherre, bankmanden 
Henry Hoare, var en inspireret og engage-
ret amatør. Han blev kaldt ’The Magnificent’, 
med hvad der må have været en henvisning til 
Lorenzo il Magnifico, en af Medici-familiens 
store skikkelser.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL

The Gothic Cottage og The Grotto The Gothic Cottage and The Grotto
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Udsigter over søen til den palladianske bro, Apollo-templet og Pantheon
Views over the lake to The Palladian Bridge, The Temple of Apollo and The Pantheon
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BOWOOD
Ulrik Kuggas

Bowood, landsted i Derry Hill, 30 km øst for Bath
1725, første bygning opføres af Sir Orlando Bridgeman, udvides i 1754 af 
den første Jarl af Shelburne ved arkitekt Henry Keene
1757-68, Lancelot ’Capability’ Brown (1716-83) tilknyttes anlægget som havearkitekt
1761, den første Jarl af Shelburne dør. Fire år senere opføres et mausoleum for ham i anlægget, 
tegnet af arkitekt Robert Adam
Privatejet, Bowood ejes i dag af Charles og Fiona Maurice. Entré
Fotos Steen Bisgaard, Annemarie Lund, Marie-Louise Wanscher

Anlægget ved Bowood er stort og enkelt. Ho-
vedmotivet er det åbne, let bevægede græs-
ningslandskab, møbleret med lunde og om-
givet af skov. Skovbrynet, som bugter sig 
omkring anlægget, er i virkeligheden ikke 
grænse for nogen skov, men et skovbælte, 
i hvilket en sti slynger sig. Anlægget er ikke 
mindst skabt for at skulle opleves herfra ri-
dende til hest.

En sø, placeret i den østlige del, er frem-
kommet ved opdæmning af to mindre vandløb. 
Søen ligger, i forhold til anlægget i øvrigt, lidt 
til en side, hvilket ikke gør den mindre vigtig. 

Som en spejlbund fremhæver den græssletter-
nes bølgende linjer. Omkring søen er anlagt 
et antikt tempel samt grotter og et vandfald. 
Disse er elegant knyttet op på en ’pleasure 
ground’, der i en slynget bevægelse griber fat i 
hovedbygningskompleksets nordside.

Bowood er et af den meget produktive og 
indflydelsesrige landskabsarkitekt ’Capabi-
lity’ Browns tidligst fuldt udviklede anlæg. 
Det regnes endvidere som en af de mest uspo-
lerede af hans landskabshaver.

Selve bygningsanlægget er gennem tiden 
ændret flere gange. Det er placeret i land-

skabshavens østlige del på kanten af skov-
bræmmen med udsigt over søen. Set fra søen 
opleves bygningens placering næsten som 
monumental, hvilket mildnes af et staudebed 
i hele bygningens længde. Det nære bygnings-
areal er på flere sider adskilt fra omgivelserne 
ved en ha-ha grøft. Mod syd, ved ankomstare-
alet til hovedbygningen, er anlagt en mindre, 
italiensk inspireret have med formklippede 
tujaer og rosenbuske. Endvidere findes en 
muromkranset privathave med stauderabat-
ter, der kan opleves på særlige guidede ture.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL

Bowood
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Kaskade og dorisk tempel
The Cascade Waterfall 
and The Doric Temple
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i mindre haverum, hvori oplevelsen af den 
lokale flora og kulturhistoriske spor indgik. 
Emner, som blev undersøgt og debatteret i 
havernes udformning, var bl.a. et naturligt 
eller kultiveret plantevalg, grader af natur-
lighed, det formelle i forhold til det tilsynela-
dende vilde og ikke mindst relationen mellem 
rumlige sammenhænge og planternes stoflig-
hed. De mest markante af anlæggene ligger 
vest og syd for London, bl.a. Deanery Garden, 
Hestercombe, Snowshill og Munstead Wood.

Det samfundsmæssige og æstetiske funda-
ment for de nye haver var blevet lagt tidligere 
med Arts & Crafts-bevægelsens teoretiske 
program. Arts & Crafts var en international 
bevægelse, som startede i England sidst 
i 1800-tallet og kulminerede, da den blev 
erstattet af modernismens gennembrud i 
1930’erne. Bevægelsen fremhævede det tradi-
tionelle håndværk – og ofte med reference til 
middelalderen – som en modreaktion til den 
industrielle indflydelse på design og hånd-
værk. Bevægelsen arbejdede også for refor-
mer af både sociale og økonomiske forhold 
som reaktion på industrialiseringen.

Tre af bevægelsens ledende teoretikere 
var arkitekten Augustus Pugin, forfatteren 

John Ruskin og ikke mindst designeren Wil-
liam Morris. Deres målsætning var at genind-
føre en sammenhæng mellem form og ind-
hold, f.eks. skulle overflader fremstå ærlige, 
som det de var, uden naturalistiske efterlig-
ninger. 

I England var den ene æstetiske yderpol 
repræsenteret ved arkitekten Reginald Theo-
dore Blomfield, som skrev bogen The Formal 
Garden in England i 1892. Bogen skabte røre, 
men indledte en ny epoke i havekunsten. 
Blomfield mente, at havekunsten var i for-
fald og fremhævede det tragiske i, at Lance-
lot Brown og hans samtidige havde destrueret 
så mange værdifulde ældre anlæg. Blom-
field gjorde samtidig opmærksom på, at den 
romantiske have ikke havde mere med natur 
og landskab at gøre end de foregående ældre 
haver. Det andet synspunkt blev repræsente-
ret af den anerkendte landskabsgartner Wil-
liam Robinson, som talte for et meget mere 
naturligt eller vildt haveudtryk, hvor inspira-
tionen blev hentet i det lokale landskab. 

Et af de mest markante samarbejder, som 
formår at håndtere begge sider af sagen, var 
samarbejdet mellem arkitekten Edwin Luty-
ens og havekunstneren Gertrude Jekyll, der 
sammen skabte en lang række haver og anlæg 
af meget høj kunstnerisk og æstetisk kvalitet.

Jekyll udformede i årene efter 1900 en 
række anlæg til Lutyens’ huse, hvoraf de bed-
ste stadig kan opleves. Gertrude Jekyll skrev 
om havekunst, bl.a. Gardens for Small Country 
Houses, Wood and Garden, Home and Garden, 
Wall and Watergarden, Lilies for English Gar-
dens, Roses for English Gardens, Annuals and 
Biennials, Garden Ornament og Flower Deco-
ration in the House.

Haverne kendetegnes ved enkle, til tider 
banale, planer. Ofte er haverne, som de tradi-
tionelle landhaver, omkranset af en høj have-
mur i lokal kalksten, og muren adskiller klart 
haven fra omgivelserne. 

Gertrude Jekyll skrev 1914 bogen Gar-
dens for Small Country Houses sammen med 
Sir Lawrence Weaver. Heri uddyber de deres 
holdninger til forholdet mellem natur og 
design, f.eks. beskriver de, hvordan kalkuleret 
indgriben er nødvendig for at opnå en ønsket 
frodighed – det fulde repertoire af arkitektoni-
ske og naturlige effekter må tages i anvendelse, 
hvis ikke naturen selv kan klare det – herunder 
fastlagte sigtelinjer, stiforløb og udsyn.

ARTS & CRAFTS-BEVÆGELSEN – OG HAVERNE
Steen Bisgaard

Arts & Crafts-haverne i England var grund-
læggende et havekunstnerisk forsøg på at 
genformulere et nationalt indhold – en eng-
lish-ness og The English Garden. Haverne byg-
gede ofte på lokal tilknytning til såvel de kul-
turhistoriske, geologiske og lokale botaniske 
forhold som til bygningsarkitekturen, der ofte 
var en renoveret herregård (manor), opført 
flere hundrede år før og gerne renoveret flere 
gange siden. De folk, som anlagde og levede i 
haverne, var kulturlivets spidser, kunstnere, 
arkitekter og designere.

The Manor er et landsted, der oprindelig 
var en feudal herregård. Den var sammensat 
af en adelsmands (lord) ejendomme, hvorfra 
han havde ret til særlige privilegier og til at 
indkræve skatter. The Manor regnes for at 
være det feudale samfunds basisbesiddelse og 
er historisk forbundet med udstykningen af 
landet. Haverne indgik i 1890’ernes engelske 
diskussioner, som det f.eks. kan opleves i E.M. 
Fosters film Howards End (1910) om, hvem 
der ejer, og hvem der skulle lede et fremtidigt 
England. 

Haverne var betydelig mindre end de 
klassiske slotsanlægs, og til forskel fra dis-
ses store, formelle træk var haverne inddelt 
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I Danmark var G.N. Brandt måske, som Lulu 
Salto Stephensen har vist, en af de få danske 
landskabsarkitekter, der arbejdede videre i 
sporet fra Arts & Crafts-bevægelsen. På et 
tidspunkt, hvor modernismen brød igennem, 
og interessen samlede sig om kulturlandska-
bet, vender G.N. Brandt dog billedet og lader 
nedskalerede dele af det gamle kulturland-
skab overleve i de kultiverede haver.
Steen Bisgaard, landskabsarkitekt MAA, MDL

Litteratur:
C.Th. Sørensen: Europas Havekunst – 
fra Alhambra til Liselund. G.E.C. Gad, 1959, 
genudg. 1979
John Dixon Hunt: A World of Gardens. 
Chicago University Press, 2012

Landskab med å, stynede piletræer og frughave, have 
med kalkstensmure, langt og klippet græs, hus med 
ude-inde-kontakt og William Morris’ kunsthåndværk.
William Morris’ landsted Kelmscott Manor i april.
Fotos Annemarie Lund
Landscape with stream, pruned willow trees and 
orchard, garden with limestone walls, high and short 
mowed grass, house with indoor/outdoor contact and 
William Morris’ craftsmanship. William Morris’ 
country home Kelmscott Manor in April
Photos Annemarie Lund
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KELMSCOTT MANOR
Steen Bisgaard

Kelmscott Manor, nær Lechlade, 35 km vest for Oxford
Bygningen dateres tilbage til 1570 med en 1700-tals restaurering af en bygningsvinge
1871, William Morris (1834-96) lejer huset sammen med kunstmaleren Dante Gabriel Rossetti
1871-96, Jane (1839-1914) og William Morris har huset som sommerbolig
1896-1938, Jane bliver boende efter Williams død, og datteren May Morris bor i huset indtil 1938
1939-62, ejet af University of Oxford
Fra 1962, ejet af Society of Antiquaries of London. I 1990’erne genfortolkes haven. Entré
Fotos Steen Bisgaard, Annemarie Lund

Kelmscott Manor ligger i landsbyen Kelm-
scott. Landsbyen fremstår i dag som et stem-
ningsfuldt middelaldermiljø, bestående af en 
række historiske bygninger, hvoraf flere er li-
stede som særligt værdifulde. 

Ejendommen ligger i byens sydlige del, 
tæt på floden Themsens øvre løb. Det er et 
mindre landsted på ca. 5 ha og består af en 
række selvstændige bygninger, herunder 
hovedhuset omgivet af haveanlægget samt en 
række større og mindre landbrugsbygninger. 

Digteren, forfatteren, kunsthåndværke-
ren, designeren og socialisten William Morris, 
var en af Arts & Crafts-bevægelsens ledende 
personer. Han boede i huset fra 1871 til sin død 
i 1896. Morris studerede en kort periode arki-
tektur, men endte med at uddanne sig som 
designer. 

Da han så huset første gang, blev han beta-
get af stedets stemning af gamle dage. Ople-
velsen af sammenhæng mellem gammelt 
håndværk, landskabet, landsbyens kalkstens-

huse, Themsen og den stedlige flora blev for 
ham et stort forbillede på, hvordan bygning og 
have kan vokse naturligt ud af stedet. Et sted 
bemærker han ’it was a work of art and a piece 
of nature – no more’. Stedet vedblev med at 
være en primær inspirationskilde for hans 
tekstil-, tapet- og bogdesign samt litteratur 
i al den tid, han boede på Kelmscott Manor.

Haven er traditionel og regulært anlagt 
med fire haverum, der samles af en høj have-
mur, som skaber en klar overgang og grænse 
mod verden udenfor. Inden for muren er der 
en tæt relation mellem hus og have: stuernes 
lave vinduesbrystninger og polstrede bænke 
i vindueskarnapperne, mellem rummene i 
stueplan og haverummenes indretning med 
landhavens stauder, hække og pergola.

I 1990’erne blev haven genfortolket af 
Society of Antiquaries til ’noget som Mor-
ris ville genkende’. Blandt andet er forhaven 
renoveret, så den svarer til frontispiecen på 
Morris’ bog News for Nowhere, 1891 – trods 

evidens for havens meget mere frodige karak-
ter på William Morris’ tid.

Hele Kelmscott-landskabet blev sidst i 
1900-tallet genstand for en omfattende land-
skabsanalyse (arkæologi og økologi) med 
udgangspunkt i Morris’ News from Nowhere. 
Analysen blev udført af Society of Antiquaries 
of London, efter de havde erhvervet ejendom-
men i 1962. Huset, der blev restaureret 1967, 
indeholder i dag mange af Morris’ bøger, teks-
tiler, møbler og indbo, der således illustrerer 
hans arbejde og liv. 
Steen Bisgaard, landskabsarkitekt MAA, MDL

Kilder:
Tom Hassall og Peter Salway ( forf.); Alan 
Crossley (red.): William Morris’s Kelmscott: 
Landscape and History. Windgather Press, 
2007
Annemarie Lund: Morris-rejsen, haver og land-
skab. Upubl., 2016

Landhaven har pergola (1), mure og enkle hegn, blomsterbede, et ældgammelt morbærtræ (2), klippede taksformer og havehus (3)



LANDSKAB  1  2018 21

The garden includes a pergola (1), walls and trellises, flowers, a very old black mulberry (2), yew as topiary and a summer house (3)

Kelmscott 

1

2 3

Kelmscott 
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UPPER DORVAL HOUSE
Lulu Salto Stephensen

Upper Dorval House, Sapperton, 10 km vest for Cirencester
Husets ældste del stammer fra slutningen af 1600-tallet, 
ca. 1902 erhvervet af Arts & Crafts-arkitekten og møbelformgiveren 
Ernest Barnsley (1863-1926), der udvidede det til bolig for sig og sin familie
Privatejet. Besøg efter aftale
Fotos Steen Bisgaard, Annemarie Lund, Marie Louise Wanscher

Huset kan ikke ses ude fra vejen, men for en-
den af en lang, skrånende indkørsel anes en 
høj hæk kronet af topiarier, klippet som stili-
serede fugle og kegler. Hækken afgrænser for 
videre indsyn, men lader ane, at her må befin-
de sig en usædvanlig have. Den afslører sig i 
flere scenarier. Adgangsvejen drejer 90 grader 
og åbenbarer en dobbelthæk omkring dels en 
græsgang, dels en grusvej, den sidste leder di-
rekte ned til en grå-okker stengavl for enden af 
en grusbelagt terrasse. På begge sider af gavl-
partiet fører stejle trapper ned til henholdsvis 
en køkkenafdeling og en meget lille arkitek-
tonisk særhave. Hovedindgangen til huset er 
markeret med en porch med saddeltag.

Det er først hernede, på terrassen, at man 
kan overskue hele det sammenbyggede kom-
pleks af småhuse. Terrassen er af samme farve 
som huset, der er opført af lokale sten og med 

karakterfulde saddeltage (i lokal naturskifer) 
i forskellige højder, tilsammen dannende en 
selvgroet helhed. Et lavt stengærde af flade, 
lokale sten afgrænser pladsen. Herfra er der en 
storslået udsigt ned over haveanlægget, der her 
viser sig at være delt i to vidt forskellige have-
rum, et stort og et lille. De to haverum afgræn-
ses af den lavere liggende skovklædte dal, hvor 
opgroede træer i dag dog slører udsigten. 

Den lille, hegnsatte særhave til blomster 
og slyngroser nærmest huset er regelmæs-
sigt inddelt af klippet buksbom suppleret med 
opstammede buksbomkugler, hvis betragte-
lige stammetykkelse fortæller, at de stammer 
fra anlægstidspunktet. Ejeren meddelte lettet, 
at de gamle buksbom gennem en lang, inten-
siv behandling nu, endelig, synes at have over-
levet den hærgende buksbomsyge, der havde 
gjort det af med nabolagets.
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Fra det intime haverum er der adgang gen-
nem en lille trælåge til det næste langstrak-
te, store, ubrudte og vandrette græsrum, der 
ligger parallelt med dalens kant. Kontrasten 
mellem de to haverum er overvældende. Det 
store haverums anden langside er afgrænset 
af den føromtalte, høje topiarieprydede hæk, 
der set her nedefra, viser sig at stå oven på en 
skrå græsrampe. Med sine indskårne trin op 
til en rundbuet ’dør’-åbning i dobbelthækken 
giver rampen denne særhave en arkitekto-
nisk, rumlig fasthed i opbygningen minden-
de om en bowling green. 

Rummet afsluttes i sin fjerneste ende af 
tre mægtige søjleformede træer på rad mod 
et bagvedliggende stenhegn og et fjernere 
kig ud mod en pastorallignende baggrund af 
spredte træer og skrånende græsmarker nær 
kirkegården.

Set inde fra huset forstår man værdien af en 
prydelig og sirlig blomsterhave nær huset set 
op mod et stort tavst rum, der sætter det hele 
i perspektiv. 

Upper Dorval House er både et fornemt 
eksempel på et Arts & Crafts-hus – hvor en del 
af det oprindelige interiør stadig eksisterer – 
og en usædvanligt velbevaret Arts & Crafts-
have. Det er karakteristisk for Arts & Crafts-
udøverne at kombinere et selvgroet hus med 
en planlagt, veldefineret have, gerne supple-
ret med en udsigt over et omgivende land-
skab. Det gælder også Upper Dorval House, 
hvor hus, have og landskab danner en fornem 
enhed. Det var respekten for helheden i det 
eksisterende landsbymiljø, der inspirerede 
til en planlagt selvgroet arkitektur, og havens 
funktion synes med sin veldefinerede rumlig-
hed at have til formål at danne et samlende 

modspil til den charmerende, men komplekse 
bygningskrop. Respekten for den eksisterende 
byggetradition og de lokale materialer var en 
af Arts & Crafts-bevægelsens mærkesager, og 
William Morris lagde grunden til bygningsbe-
varingsbevægelsen i England.

Ernest Barnsley var medlem af den af 
Morris-inspirerede kunstnerkoloni The Sap-
perton Group, der også talte arkitekterne Sid-
ney Barnsley, hans bror, og Ernest Gimson. De 
var alle dedikeret til gamle håndværkstraditi-
oner og slog sig alle ned i Sapperton omkring 
1902, hvor de opførte egne huse nær hinan-
den med Ernest Barnsleys hus, Upper Dorval 
House, som det bedst bevarede, både hvad 
angår have, eksteriør og interiør.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.

Upper Dorval
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HIDCOTE MANOR
Jacob Fischer

Hidcote Manor, Snowshill, 60 km nordvest for Oxford
Anlagt fra 1907-48 af major Lawrence Johnston ((1871-1958) og udviklet gennem fire årtier, 
indtil han efter 2. verdenskrig flyttede til Serre de la Madone ved Menton på Frankrigs sydkyst 
Frem til 1914 anlagdes de formelle haverum nærmest huset
Ejet af National Trust siden 1948. Entré
Fotos Jacob Fischer, Marie-Louise Wanscher

Beliggende 600 meter over havets overfla-
de i det nordlige Cotswolds ligger Hidcote 
Manor Garden. Lawrence Johnston købte ste-
det sammen med sin mor i 1907. Hidcote var 
dengang blot en landejendom med 300 hektar 
landbrug og en lille have, hvor det eneste mar-
kante træ var en libanonceder. 

Dette træ danner i dag omdrejningspunkt 
og entré til den have, som Johnston gennem 
de næste 30 år skabte. Johnston var en for-
kælet levemand, der havde studeret kunsthi-
storie og siden fik en militær karriere. Sam-
men med sin overgartner Frank Adams blev 
haven etapevis udviklet i et gunstigt samar-

bejde mellem den fagligt dygtige gartner og 
den visionære og både belæste og berejste 
ejer. Haven er ikke projekteret på papir, men 
tegnet i 1:1 med bambusstokke som markerin-
ger for de fremtidige haverum. 

Det er en have, der i bogstaveligste for-
stand er groet ud af stedet, skabt i øjenhøjde 
og styret af en relativ beskeden økonomi, der 
har navigeret haven uden om ekstravagante 
tiltag til fordel for det enkle og sikre – set i 
relation til tidens andre haver.

Hidcotes have er amatørens geniale værk, 
der blandt akademikere måske ikke nyder den 
store anerkendelse, trods havens mange åben-

lyse kvaliteter og magiske stemningsskift. Set 
med mine øjne byder haven på en fortryllende 
verden, dygtigt iscenesat med planter og gan-
ske lidt stenmateriale. 

Det naturlige terræn er uændret, men ud-
nyttet med stor indlevelse. De minimale ter-
rænbevægelser bliver synliggjort og bragt ind i 
en verdensomspændende rejse gennem steder 
og tider, beskrevet i 29 navngivne haverum. 

Haverummene fordeler sig omkring to 
plænerum, der udgør de helt nødvendige pau-
ser og også tilføjer haven en hierarkisk dyna-
mik. Duft- og farvetemaerne holdes stringent, 
uanset hvilken årstid vi besøger haven på, og 

The White Garden (1) og The Bathing Pool (2)
The White Garden (1) and The Bathing Pool (2)
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haven fremstår stadig som på Johnston og 
Adams sorgløse tid i 1930’erne, da haven var 
på sit højdepunkt.

Lawrence Johnstone var ugift og ligeledes 
barnløs, og ved hans død i 1958 overgik ejen-
dommen som den første have uden relation til 
et egentligt herresæde eller slot til National 
Trust. Der er i dag 175.000 besøgende årligt, 
hvilket ikke lader til at præge haven med slid. 
Havens størrelse og det labyrintiske univers 
kan sagtens rumme mange begejstrede have-
entusiaster. Og et par ligeså begejstrede land-
skabsarkitekter.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL

Red Border (3)
Red Border (3)

Hidkote

1

2

3 køkkenhave
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GREAT DIXTER
Philip Dahlerup 

Great Dixter Manor, Northiam, 30 km sydøst for Turnbridge Wells
De historiske bygninger stammer fra 1400-tallet
1907, Nathaniel Lloyd køber Great Dixter
Fra 1912 anlægges haven af Daisy og Nathaniel Lloyd efter Sir Edwin Luytens haveplan, 
og senere videreudvikledes haven af sønnen Christopher Lloyd (1921-2006)
Havens drift og udvikling varetages fra 2006 af The Great Dixter Charitable Trust 
Ejet af The Great Dixter Charitable Trust. Entré
Fotos Malin Blomqvist, Annemarie Lund, Marie-Louise Wanscher

De ældste bevarede bygningsdele fra landste-
det Great Dixter stammer tilbage fra 1400-tal-
let, bl.a. hovedbygningen og en stor lade (The 
Great Barn). Det karakteristiske ovnhus 
(Oasthouse) med de tre skorstene til tørring 
af humle blev bygget i 1890, og der blev tørret 
humle helt frem til 1939. Ud over bygnings-
komplekset Great Dixter findes en stor Arts 
& Crafts-have på ca. 2 ha.

Great Dixter blev i 1907 købt af Nathan-
ael Lloyd, der i 1910 bad arkitekten Sir Edvin 
Lutyens om at restaurere og udvide huset og 
også stå for havens overordnede plan. 

Lutyens’ haveplan viser en Arts & Crafts- 
have med 18 særhaver, hver med sit tema og 
udtryk. Lutyens præg på Great Dixter kan sta-
dig genkendes gennem brugen af typiske Arts 

& Crafts-virkemidler. Eksempelvis lukkes 
haven af mure og hække af taks og kristtorn 
– både i lige og kurvede forløb, hvor åbnin-
ger danner udkig mod interessante omgivel-
ser uden for haven. Dele af gamle bygnings-
rester er anvendt og får nye funktioner, f.eks. 
loggiaen, der oprindelig var en svinestald, 
vandingstrug til kvæg, der bliver anvendt til 
plantekummer, og havemure opbygget af gen-
brugte mursten. 

Nathaniel Lloyd var optaget af Willam 
Robinsons og Gertrude Jekylls havesyn, 
hvor man gik ind for mere uformelle plant-
ninger. Havebogskribenten Christopher 
Lloyd, den yngste af Daisy og Nathaniel Llo-
yds seks børn, blev gartneruddannet og blev 
boende i barndomshjemmet. Her fortsatte 

han i mere end 40 år arbejdet med at videre-
udvikle haven. 

Ankomsten til hovedbygningen sker via en 
sti belagt med York-sandsten. På hver side af 
stien findes et groft klippet græsområde iblan-
det blomstrende planter som kamassia, påske-
liljer og vibeæg. Græsengen (Meadow Garden) 
er et haveelement, der gentages andre ste-
der i haven, bl.a. i den sydlige frugthave (The 
Orchard), hvor en blanding af enggræs, krokus 
og påskeliljer danner et blødt tæppe. I frugt-
haven findes æbler, pærer, blommer og tjørn. 
Græsengen strækker sig helt ud til havens 
sydlige grænse og skaber en fin visuel forbin-
delse til det omgivende landskab. 

Det er et virkemiddel, som også kendes 
fra de romantiske, engelske landskabshaver.  
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Græsengene bliver klippet to gange årligt, efter at 
blomsterne har smidt deres frø, første gang i august og 
endnu engang i slutningen af efteråret Alt græsafklip 
bliver fjernet efter hver slåning for at sikre, at der ikke 
ophobes for mange næringsstoffer i jorden. 

I Great Dixters nordlige hjørne ligger en forsænket 
have på ca. 30 m x 30 m (The Sunken Garden) med et 
lille rektangulært spejlbassin i midten. Dette haverum 
omgives af haven ved laden (The Barn Garden), hvor to 
store ladebygninger favner haven. Ved ladens facade er 
der plantet figentræer, der skaber en tæt løvvæg. 

I haveanlæggets vestlige side findes en særhave 
dedikeret til klippede taksfigurer, spredt placeret ud 
over et fint tæppe af græs (Topiary Lawn). 

I havens østlige og sydlige dele findes de mere ufor-
melle særhaver samt en stor køkkenhave. 
Philip Dahlerup, landskabsarkitekt MDL

The Barn Garden og The Sunken Garden (1), Meadow Garden (2), påfuglehave (3)  og Topiary Lawn (4)
The Barn Garden and The Sunken Garden (1), Meadow Garden (2), Peacock Garden (3)  and Topiary Lawn (4)

Great Dixter

1

2

3

4
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Helheten av hus och trädgårdar på Rodmar-
ton Manor framstår som en sympatiskt famil-
jär och genomförd produkt av Arts & Crafts-
rörelsen i Cotswolds. 

Bygget påbörjades 1909 på uppdrag av 
Claud och Margaret Biddulph. Paret hade pro-
gressiva idéer och anlitade arkitekten Ernst 
Barnsley och lokala hantverkare från Rodmar-
ton, för att i tidens anda, som en motreaktion 
mot industrialismen, gynna överlevandet av 
det traditionella lokala hantverkskunnandet. 
Allt byggmaterial producerades lokalt och be- 
arbetades för hand av lokala hantverkare i 
stor konstfärdighet och mycket hög standard.

Huset byggdes i etapper över 20 år. Som 
det första byggdes en stor personal- och köks-
del längst mot öst. Härefter kom den privata 
familjedelen med sovrum och privat matsal. 
Den mellersta och största sektionen med en 

stor huvudingång innehöll stora salar och 
andra mera representativa rum. Längst mot 
väst i raden placerades ett kapell. Hela den 
stora mittdelen indrogs i paret Biddulphs 
sociala experiment. Det fungerade som ett 
kulturhus och centrum för utövandet av 
lokal hantverkstradition och kulturhändel-
ser, öppet för alla i området. 

Trädgården planerades som en serie av 
uterum i förlängning av huvudbyggnaden. 
Grundstrukturen av rum, axlar, murar och 
häckar blev lagt ut av arkitekten Ernest Barns-
ley, medan den trädgårdsutbildade Margaret 
Biddulph tillsammans med sin läromästare 
och senare överträdgårdsmästare William 
Scrubery stod för utveckling och planterings-
planer. 

Ankomst till huvudbygnaden markeras 
med en stor, cirkulär gräsplan, som avgränsas 

i en oktagonal form på fyra sidor av byggnader. 
Den femte bildas av en hög kalkstensmur mot 
köksträdgården, och de resterande tre sidorna 
av klippta lindar. Svampaktiga stensättningar 
och cylinderklippta idegranar (Taxus baccata) 
kantar den annars asketiska öppningen, som 
en antydning av den frodiga världen på andra 
sidan murarna. Som alternativ till huvudin-
gången, finns det en liten port till höger om 
huset med direkt förbindelse till några min-
dre rum i trädgården, Leisure Garden och 
Winter Garden. Går man ut genom några av 
husets paradrum, träder man ut på ett stort, 
terrassområde mot söder, Topiary Lawn. Från 
området, som är inramat av schackfigursaktiga 
formklippta häckar i idegran, öppnas utsikt 
över det frodiga odlingslandskapet. Mot öst 
gränsar terrassen mot en nedsänkt, ellipsfor-
mad gräsplan.

RODMARTON MANOR
Malin Blomqvist

Rodmarton Manor, Rodmarton, 12 km sydvest for Cirencester
1909-29, Claud og Margaret Biddulph lader landsted med have opføre efter tegninger af arkitekten Ernest Barnsley, 
fra 1926 med bistand fra Sidney Barnsley og Norman Jewson
Privatejet. Besøg efter aftale, John Biddulph, enquiries@rodmarton-manor.co.uk. Entré
Fotos Malin Blomqvist, Jacob Fischer, Ulrik Kuggas

Terrassen med topiaries (1), Winter garden (2), The Long Garden med tidstypiska kantplanteringar och haltakspaviljong (3) och ankomstöppning till Rodmarton Manor (4)
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Rodmarton

123

4

Den terrasserade stig söder om Topiary Lawn fortsätter som en axel mot väst 
genom resten av trädgården. Den tidigare fruktträdgården Cherry Orchard som 
fungerade som en fortsättning på Leisure Garden, framstår idag förvildad. De 
nästa tre rum bildades ursprungligen av tre häckinramade tennisbanor, av vilka 
bara en är kvar idag. Axeln slutar i en skogslik del i sydväst, Wild Garden. 

Parallellt med den genomgående axeln ligger ett långsmalt trädgårdsrum, 
som i syd avgränsas av en hög klippt häck, och i norr av en lika hög kalkstenmur 
mot frukt- och köksträdgården. Den genomgående stigen i mitten av rummet 
kantas på båda sidor av dekorativa blombäddar i bästa Arts & Crafts-stil. En 
trädgårdspaviljong med stråtak bildar axelns slutpunkt.

Den ca 3000 m2 stora köksträdgården står inte idag i sin forna prakt. 
Raderna av vackra växthus, odlingsbäddar och de otaliga fruktträden vittnar 
om en ännu inte helt försvunnen storhetstid. Bara de nuvarande ägarna hin-
ner ta fatt på denna del av trädgården, vill en viktig del av helheten träda fram.

Rodmarton Manor ägs fortfarande av släkten Biddulph. Den nuvarande 
ägaren John Biddulph är sonsons son till Claud och Margaret. Helheten står 
som klass 1 och 2 i National Heritage List for England.
Malin Blomqvist, landskapsarkitekt MARK, MDL
För mera information: www.rodmarton-manor.co.uk, www.historicengland.org.uk

The terrace with topiaries (1), Winter garden (2), The Long Garden med period border planting and pavilion (3) and arrival entrance to Rodmarton Manor (4)



30 LANDSKAB  1  2018

Den have, man i dag oplever ved Miserden, var 
oprindelig en 1700-tals lysthave og park, som 
er omlagt og moderniseret i begyndelsen af 
1900-tallet med hjælp fra Sir Edwin Lutyens. 

Navnet Miserden eller Misarden stam-
mer fra familien Musard, som byggede en 
borg med voldmur omkring i slutningen af 
1100-tallet. Sir William Sandys erhvervede 
Misarden i 1620, og kort herefter begyndtes 
byggeriet af et mere moderne herresæde 
i stedet for en borg. Ejendommen er siden 
handlet mange gange og senest erhvervet i 
1914 af kaptajn F.N.H. Wills og hans hustru, 
hvis barnebarn nu ejer stedet. Det er under 
deres ejerskab, at haven har fået sin nuvæ-
rende form. Haven er terrasseret ned mod 
floden Frome og ligger med en enestående 
udsigt ud over The Golden Valley i Cots-
wolds. Efter en alvorlig brand i hovedbyg-
ningen i 1919 tilknyttedes Sir Edwin Luty-

ens for at genopbygge og renovere både hus 
og have.

Prydhaven er delt op i mange rum, kan-
tet af hække, smukke pergolaer og espalie-
rer i jern og træ eller ældgamle espalierede 
frugttræer. Der er forskellige rum: et med en 
lille urtehave, et med roser, et med dobbelte 
– næsten hundrede meter lange og 4-8 meter 
brede staudebede og et med et nyere vandbas-
sin og en lille pavillon, bygget af genbrugte 
sten fra huset.

En lang, formklippet og dobbelt takshæk 
kanter stauderabatten. Takshækkens buer er 
udformet af Lutyens som et negativ-aftryk af 
buerne i den loggia, han tegnede til hovedbyg-
ningen, der hvor der inden branden var køk-
ken. Det er en Medici-inspireret loggia, der 
ligger i tilknyning til den imponerende over 
300 m2 store terrasse, belagt med fliser af York 
sten. 

Fra terrassen, der flankeres af kæmpe form-
klippede taks, er der vidstrakt udsigt over den 
delvis skovdækkede park, som strækker sig 
langt ned i dalen.

Hen over en forsænket græsplæne neden 
for huset, en græstrappe og via en allé af tyr-
kisk hassel ledes man ned i havens arboret. 
En slynget rute med smukke eksotiske træer. 
Her, som i resten af haven, er der meget vel-
holdt og mange nyplantninger i forskellige 
aldre, der vidner om en kontinuerlig og erfa-
ren drift.

Efter turen gennem arboretet kommer 
man til den imponerende køkkenhave. Her er 
ni enorme drivhuse i hvidmalet træ og uende-
lige rækker af mistbænke og dyrkningsbede. 
Køkkenhaven genkender man som en struk-
tur på Kips View. 

Man ved ikke så meget om havens udvik-
ling siden 1920’erne, og kun få elementer kan 

MISERDEN ESTATE
Marie-Louise Wanscher

Haven til Miserden Estate, Misarden, 15 km nordvest for Cirencester
1100-tallet, borg med voldmure, ejet af familien Musard
1620, Sir William Sandys bygger en ny hovedbygning
1914, kaptajn F.N.H. Wills køber stedet
1919, Sir Edwin Lutyens (1869-1944) tilknyttes, bygninger og have renoveres
Privatejet. Besøg efter aftale, estate.office@miserden.org. Entré
Fotos Malin Blomqvist, Marie-Louise Wanscher

Loggia og terrasse (1) Loggia and terrace (1)
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tilskrives Lutyens. Nogle strukturer kan gen-
kendes fra den oprindelige have fra 1720, og 
resten må derfor tilskrives landstedets ejere.

Det er en meget smuk have og en meget 
privat have. En have der er skabt af – og til – 
dem, der bor der. Her er ikke noget for turi-
sternes skyld. Haven emmer af personlighed 
og en gennemgående glæde ved at skabe ople-
velser og kombinere de helt rigtige planter, 
farver og materialer.
Marie-Louise Wanscher, 
landskabsarkitekt MDL

Staudebede (2), taksgang (3) og græstrappe (4)
Perennial borders (2), yew hedges (3 and grass steps (4)

Misarden

1

2

3

4
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SNOWSHILL MANOR
Philip Dahlerup

Snowshill Manor, Snowshill, 60 km nordvest for Oxford
821-1539, Snowshill Manor hørte under Winchcombe Abbey. De historiske bygninger 
fra 1400-tallet er restaureret i flere omgange i 1600- og 1700-tallet
1919, Charles Padget Wade (1883-1956), arkitekt og samler køber Snowshill 
og renoverer bygningerne
1920-23, arkitekten M.H. Baillie Scott (1865-1945) tegner haven for Wade
Ejet af National Trust siden 1951. Entré
Fotos Steen Bisgaard, Malin Blomqvist, Annemarie Lund

I det smukke Cotswolds ligger en hel del Arts 
& Crafts-haver, bl.a. Snowshill Manor. Land-
skabet kendetegnes ved bakker med græs- 
enge og marker, og her er mange små, idylli-
ske landsbyer som f.eks. Bibury, hvor husene 
er bygget med den lokale Cotswolds-kalksten. 

Udover hovedbygningen består ejen-
dommen af The Priest House og flere mindre 
bygninger, oprindelig benyttet ifm. til land-
brug, håndværk og beboelse. Hovedbygnin-
gen stammer tilbage fra 1400-tallet, hvor den 
hørte til Winchcombe Abbey. I 1600-tallet 
blev huset udvidet med en tilbygning mod syd 
og rum på de øvre etager. I 1700-tallet restau-
reredes Snowshill Manors facader mindre 
vellykket i georgiansk stil af ejeren William 
Sambach. På facaden ses de oprindelige sten-
vinduer i bygningens højre side og over ind-

gangsdøren, mens den venstre side af bygnin-
gen har ’skærf-vinduer’(sash windows), som 
var moderne i perioden. I 1919 købte Charles 
Paget Wade Snowshill Manor. Han renove-
rede hovedbygningen, så den kunne rumme 
hans samling af kuriøse objekter: gamle værk-
tøjer, samurai-rustninger, legetøj, skibsmo-
deller mv. I alt bestod Wades samling af mere 
end 22.000 genstande.

I 1920 tegede den kendte Arts & Crafts-
arkitekt M.H. Baillie Scott en haveplan til 
Snowshill Manor for Wade, der kendte Bail-
lie Scott fra deres tidligere deltagelse i arbej-
det med udviklingen af Hampstead Garden 
Suburb i det nordlige London.

Baillie Scotts haveplan består af en serie 
arkitektonisk veldefinerede haverum, hvor 
gennemgående vistaer og sigtelinjer til 

hovedbygningen binder haverummene sam-
men med bygningerne. Landskabet omkring 
Snowshill Manor er meget skrånende med 
udsigt til en grøn dal. Haverummene er rek-
tangulære og afgrænses typisk af stenmure 
og terræntrapper, der forbinder havens fem 
terrænniveauer. På den øverste terrasse foran 
hovedbygningens hovedindgang ligger en 
bowling green omgivet af støttemure. 

I typisk Arts & Crafts-ånd åbner en lav mur 
mod vest op for udsigten over havens frugt-
lund (The Orchard) og det omgivende pasto-
rale landskab, hvor fårene græsser. Derimod 
lukkes haven helt af en meget høj kalkstens-
mur mod landsbyens hovedgade mod øst. En 
konsekvens heraf er, at adgang til stedet i dag 
sker via en ca. 400 m lang omvej, så tilknytnin-
gen til landsbyen går tabt. 

kalksten

Adgangshave med kig til øverste plateau og Snowshill Manor (1) Entrance garden and view to upper plateau and Snowshill Manor (1)
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Terræntrapper bygget af kalksten fører til ha-
vens nedre terrasser. Ca. halvvejs nede ligger 
en ca. 100 m2 stor kvadratisk terrasse (The 
Armillary Court). Dette haverum er møble-
ret med et solur, placeret på en høj stensøjle i 
rummets midte, mens formklippede takssøj-
ler angiver stiforløbet mod havens sidste for-
melle terrasse (The Well Court), der indehol-
der et lille spejlbassin, plantebede og bænke 
placeret langs de gamle staldbygningers faca-
de. Et stjernetegnsur (Zodiac Clock) hænger 
på den sydvendte støttemur. 

Haven afsluttes med en mere uformel 
køkkenhave og en lille sti med en nødde-
gang på begge sider, der leder ned til havens 
afgrænsning mod landskabet. 
Philip Dahlerup, landskabsarkitekt MDL

Snowshill

køkkenhave

frugtlund

1

2

3

Udsigt fra øverste niveau over frugtlund og dalen (2). View to the orchard and the valley (2) The Well Court (3) The Well Court (3) 
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SISSINGHURST CASTLE
Steen Bisgaard

Sissinghurst Castle Garden, 25 km øst for Turnbridge Wells
Bygningsanlægget kan dateres tilbage 1300-tallet, i 1600-tallet blev det jagtslot i elisabethiansk stil
1930, Vita Sackville-West (1892-1962) og Harold Nicolson (1886-1968) køber ejendommen
Ejet af National Trust siden 1967. Entré
Fotos Malin Blomqvist, Jacob Fischer, Marie-Louise Wanscher

Den 4 ha store have ved Sissinghurst er en 
af Arts & Crafts-periodens sene, men mar-
kante og betydningsfulde værker. Anlægget 
er karakteristisk ved sit stærke forhold mel-
lem bygning og have, det indadvendte og det 
udadsøgende – og ikke mindst mellem det ar-
kitektoniske styrede og det botaniske frodige. 

Når man ankommer fra det skovrige og 
bakkede landskab i landsdelen Kent sydøst 
for London, er det et kantet dobbelttårn, som 
først kommer til syne over trækronerne og 
derved markerer anlægget.

Parret Harold Nicolson (diplomat, forfat-
ter) og Vita Sackville-West (forfatter og have-
skribent) købte i 1930 det meget forfaldne, 
men romantiske elisabethianske jagtslot hvis 
stemning især Vita blev meget betaget af. 

Samtidig med renovering af bygningerne 
blev haverummene anlagt med lige linjer med 
takshække og nye havemure af genbrugte tegl. 
Blikket gennem havernes akser lukkes ofte 
med skulpturer eller murværk. Dobbelttår-

net Priest House og West Cottage udgør sam-
men med nogle af murene og to tilbagevæ-
rende sider af voldgraven de bevarede dele af 
det gamle bygningsanlæg, som havernes geo-
metri omslutter og indskriver sig i. Fra dob-
belttårnet, der står i midten af det samlede 
anlæg, er der overblik og udsyn over det engel-
ske landskab. 

I samarbejde med parrets husarkitekter 
havde Harold hovedansvaret for den arkitek-
toniske disponering af haverne, mens det var 
Vita, som var den primære kraft i udviklin-
gen af de forskellige havetemaer og det plan-
temæssige indhold. Netop samspillet mellem 
de historiske ruiner, teglstenenes stoflighed 
og landskabet, som hun kendte fra sin barn-
dom på godset Knole House i Sevenoaks var 
vigtigt for hende. 

De enkelte haverum har navne og temaer 
som Lime Walk, Nuttery, The Moat Walk, 
The White Garden og South Cottage Garden. 
Vita var en stor beundrer af Gertrude Jekylls 

plantesammensætninger, men senere blev 
det William Robinsons havebøger The Wild 
Garden og The English Flower Garden, som 
blev den primære inspiration for bl.a. valget 
af rustikke og hjemmehørende stauder. Vitas 
stil var ’A mixture of all Things’…

The South Cottage Garden var parrets ’sol-
nedgangshave’, hvor farverne rød, orange og 
gul kulminerer i sensommeren med blom-
string af bl.a. Canna, Dahlia og Crocosmia. Fra 
den renoverede South Cottage var der direkte 
udgang fra dagligstuen til haven, hvis midte er 
markeret med fire mørkegrønne taks. 

The Purple Border anlagde Vita på syd-
siden af den nye mur, som afgrænser gårds-
pladsen mod nord. Bedet domineres af vio-
lette farver iblandet pink, blåt og rødt fra bl.a. 
roser og klematis. 

Vita beskriver selv sin arbejdsmetode så-
ledes ’painting a picture – putting in a dash of 
colour here, taking out another dash of colour 
there, until the whole composition is to one’s 
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Sissinghurst

liking, and at least one knows exactly what effect will be 
produced twelve months hence’.

I juni 1937 skrev Harold til Vita: ’Aldrig har Sis-
singhurst været mere bedårende. Vi har fået det, vi 
drømte om; forholdet mellem det klassiske og det 
romantiske, forholdet mellem forventning og overra-
skelse er meget vellykket’. Herved får Harold samtidig 
beskrevet, hvad der karakteriserer den engelske have-
kunst på det tidspunkt.
Steen Bisgaard, landskabsarkitekt MAA, MDL
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Udsigt fra tårnet over haverum i syd
Views over flower garden towards south from the tower
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PAUSENS PLÆNER
Jacob Fischer

Pausen finder vi i havekunsten som i alle 
andre kunstarter. Kunsten ligger i at beher-
ske den. 

Takt, rytme og klang anvendes i enhver 
kunstarts orkestrering, og pausen er med til 
at henlede opmærksomheden på det væsent-
lige, give tid til at trække vejret og tage tilløb 
eller bremse op. 

Det er i pausen, vi hører efter. I landskabs-
arkitekturen giver pausen plads til eftertænk-
somhed. Og plads til himlen, landskabsrum-
menes høje loft. Pausen i landskabet giver 
plads til, at perspektivet kan udfolde sig.

I renæssancehaven ligger pausen uden for det 
muromkransede haverum. Det er det omgiven-
de landskab indhyllet af tæpper af oliventræer 
og vinstokke i systemisk orden, som blikket gli-
der ud på for at finde ro, når havens intense vir-
kemidler bliver for overvældende. I barokkens 
langstrakte flade rum er det vandspejlets jom-
fruelighed, kun brudt af vindens krusninger, 
der giver blikket pause og fordobler himlens 
areal. Og i landskabshaven leder de bølgende 
græsflader blikket ud mod fjerne skovbryn, 
hvor pausen kun bliver brudt af lodne træ-
grupper, der er trillet ud i landskabet.

I Arts & Crafts-haverne er det plænen, der 
danner pause – det grønne væg-til-væg tæppe, 
der er rullet ud og tegner rummets udstræk-
ning. Med stor perfektion holdes luven på 
græstæppet lodret, så det kan modstå trykket 
fra mange tusinder sko. For pausen må gerne 
betrædes, og der er ingen tegn på slid fra de 
besøgendes nådesløse adfærd. At holde en 
græsplæne er en særlig kunstart, som golfba-
nernes greenkeeper har lært sig. Det er noget 
meget engelsk.

Sissinghurst Castle Garden er en kompo-
sition af mange haverum, forskellige i stør-

Tower Lawn, Sissinghurst. Foto Jacob Fischer Tower Lawn, Sissinghurst. Photo Jacob Fischer
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relse og karakter, hvor hvert rum spil-
ler højlydt med hvert sit instrument. Er vi 
opmærksomme, kan vi opfatte det symfo-
niske i rummenes overgange. Haven starter 
med en optakt med et udvalg af elementer, 
der giver en forsmag på, hvad der venter os. 
Ouverturen. 

Så går vi gennem porten, der dannes af 
bygningens dobbelttårn, og træder ud på et 
præcist indrammet grønt tæppe. Pausen. 

Eneste element, der markerer sig i pause-
rummet er en stor Catalpa – trompetkrone, 
der breder sine vandrette grene ud i et hjørne 

af rummet. Alle standser op, står stille og 
hører tonen bliver slået an og vælger, efter lidt 
overvejelser, et af pauserummets fire åbnin-
ger, der bringer dem videre ud i havens vilde 
eventyr. Klar til at modtage. 

Lidt inde i eventyret får vi igen mulighed 
for at nulstille sanserne i et lille åndehul. Et 
cirkulært taksrum samler fire korridorer og 
giver os igen muligheden for at vælge, hvilken 
drejning historien skal tage. 

Rummet bliver et omdrejningspunkt, vi 
nødvendigvis vender tilbage til. For at finde 
vej.

Græsrum i rosenhaven, Sissinghurst. Foto Jacob Fischer Lawn in Rose Garden, Sissinghurst. Photo Jacob Fischer
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Upper Dorval House er et beskedent an-
læg, men så meget desto mere imponerende 
er det, at havens rum til pause beslaglægger 
mere end halvdelen af ejendommens areal. 
Det er med til at tillægge resten af anlægget 
en koncentreret værdighed – som en rade-
ring af Rembrandt med syv streger på et stort 
hvidt ark. 

Også her udgøres pausen af en stor plæne, 
på den ene side afgrænset af en bred takshæk, 
muntert udsmykket med formklippede keg-
ler på toppen, og for enden afsluttet med tre 
mægtige tujaer. Ankomsten og opholdshaven 
giver koncentrerede haveoplevelser og udgør 
næsten kun appendikser til dette rolige have-
rum, der samler og fordeler.

Hidcote Manor Garden er, ligesom Sis-
singhurst, symfonisk opbygget af et overvæl-
dende antal haverum med forskellige for-
tællinger. Her bliver der spillet med større 

variation, haverummene er mere afsluttede 
og ligger i et labyrintisk forløb. For at vi kan 
kapere de kontante stemningsskift, er der her 
brug for to pauser, der belejligt griber os, når 
vi – beruset af indtryk – vakler ud på pausens 
plæne. Det ene rum er en 200 meter lang kor-
ridor, The Long Walk, der på langsiderne har 
vægge af høje løvhække med mange smalle 
åbninger, som i hjørnerne er forstærket med 
en fintnålet taks for bedre at kunne give hæk-
ken skarpe kanter. Rummet har et dybde-
punkt, hvor en rislende bæk skærer igen-
nem. Herfra strækker græstæppet sig i en 
lang bevægelse mireret op til en pavillon i den 
ene ende og til en smedejernslåge i den anden 
ende. Lågen åbner sig symbolsk mod uende-
ligheden, og træder vi ud af den, befinder vi 
os i det agrare landskab. Men det er slet ikke 
meningen, at vi skal bevæge os ud i det simple 
dyrkningslandskab. Vi skal bare kigge ud.

Den anden pause i Hidcote er den store hall, 
The Theatre Lawn, hvor plænen er vandret. 
Den afsluttes i den ene ende med en scene 
og markeres i den anden ende med en grup-
pe træer, der opretholder balancen i rummet. 
Hall-rummet er tværstillet korridor-rummet, 
og de to pauser danner tilsammen det nød-
vendige hierarki, der ofte er en mangelvare i 
de engelske Arts & Crafts-haver. Det er med 
de to pauser, at vi kan orientere os, finde hin-
anden, finde tilbage, finde hjem.

Alle haver har brug for pausen. Det er 
lige så vigtigt som at trække vejret helt ned i 
maven, det giver ro og bund. Tilfører en vær-
dighed, der levner plads til intensitet og poesi, 
landskabsarkitektens virkemidler. Pausen er 
et blidt åndedrag.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL

Upper Dorval House. Foto Jacob Fischer Upper Dorval House. Photo Jacob Fischer
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Hidcote, The Long Walk og Theatre Lawn. Fotos Jacob Fischer Hidcote, The Long Walk and Theatre Lawn. Photos Jacob Fischer
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ELEMENTER 
I ARTS & CRAFTS-HAVEN 
Marie-Louise Wanscher

Arts & Crafts-bevægelsens haver kan være 
vanskelige at definere. Mange kommer nok 
først og fremmest til at tænke på lange blan-
dede staudebede, de ofte mange trapper, mure 
og belægninger i lokale stenarter samt særeg-
ne pergolaer, låger og bænke. Trods disse fæl-
les træk er det en havestil, som er svær at få 
hold på, da den for mig at se mere består af en 
glæde ved design og havedyrkning, end den er 
en egentlig gennemgående stilart. Hvor disse 
haver måske mangler en fælles designstil, 
har de til gengæld individualitet, regionalis-
me (planter og øvrige materialer), godt hånd-
værk og ikke mindst en harmonisk sammen-
hæng med huset til fælles.

Mindre landhuse erstattede i starten af 
det 1900-tallet fortidens victorianske herre-
sæder. Disse huse var lige så forskellige som 
deres haver, men havde de samme træk til fæl-
les, nemlig inspirationen fra lokale byggetradi-
tioner samt anvendelsen af lokale materialer 
og håndværk. Et fællestræk for designet i Arts 
& Crafts-tidens møbler, trapper og også inven-
taret i haverne er, at man forenklede. Der kom 
rene lige linjer og enkelt design i modsætning 
til victoriatidens pyntede, overfyldte stil. 

I Arts & Crafts-tiden gik man fra at be-
tragte haven som en separat enhed til at 
betragte hus og have som en helhed. En fusion 
mellem arkitektur, kunst og natur. Ideelt var 
det også den samme arkitekt, der stod for både 
hus og have. Dette ses nærmest ikke under 
nogen anden havearkitektonisk periode. En 
Arts & Crafts-arkitekt skulle helst stå for alt 
design – fra låsen på havelågen til serviet-
terne på middagsbordet. Derfor gav samar-
bejdet mellem arkitekten Sir Edwin Lutyens 

og havearkitekten Gertrude Jekyll helt ene-
stående resultater.

Bevægelsen blev set som en modreaktion 
på industrialiseringen, hvor håndlavede ting 
atter erstattede maskinlavede. Det gode lokale 
håndværk ses også ude i haverne f. eks. i form 
af pergolaer, bænke, låger og trapper.

Pergolaen
Pergolaen kan spores tilbage til antikken, 
Egypten og senere Italien. Pergolaen er for-
mentlig begyndt med at være en støtte for vin-
planter. Som regel udført som lette tømmer-
konstruktioner, kun stærke nok til planter. I 
Pompeji ses pergolaer på frescomalerier som 
fine arkitektoniske elementer. 

Pergolaen forsvandt stort set som element 
i haverne, indtil den blev populær i England i 
1900-tallet. Pergolaen kunne trække husets 
arkitektur ud i haven samt give mulighed for 
ophold, og derved skabtes den ønskede nære 
sammenhæng mellem hus og have. I Arts & 
Crafts-perioden blev pergolaen særlig kendt 
på grund af de typer, arkitekten Sir Edwin 
Lutyens og havearkitekten Gertrude Jekyll 
udviklede. De udformede pergolaer i meget 
kraftigt tømmer og ofte med søjler bygget op 
af de samme sten som huset, den knyttede sig 
til. Pergolaerne anvendtes også til at forbinde 
områder ude i haverne og skabe skyggefulde, 
hemmelige opholdssteder. Planterne på per-
golaen var ofte roser eller blåregn, hvis hæn-
gende blomsterstande mindede om vindruer. 

Mange andre typer pergolaer, overdæk-
ninger og små pavilloner ses i Arts & Crafts- 
haverne. Det er enkle, lette konstruktioner i 
både træ og/eller jern. Af typer i jern er især 
pavillonen midt i Sissinghursts hvide have  
kendt og ikonisk. 

Trapper, mure og belægninger
I haverne blev brugt lokale stenmaterialer til 
mure, belægninger og trapper. Stenene var de 
samme, som husene var bygget af, og sammen-
hængen mellem hus og have blev på denne 
måde stærk. Det er oftest sand- eller kalksten, 
der anvendtes. I haverne var især trapperne 
det felt, hvor mulighederne for stenarbejder 
var mange. I det kuperede engelske landskab 
er terræntrapper i haverne et meget nødven-
digt og brugt element, og variationsmulighe-
derne er uendelige. Stenarbejderne blev også 
underlagt ønsket om fusionen mellem kunst 

og natur, så ’vildtvoksende’ planter i kanter og 
sprækker blev et mål. I Great Dixter ses en af 
Edwin Lutyens’ mest kendte trapper. Det er et 
mønster af cirkler i kalksten i græsset, som på 
meget fin vis danner trapper og terrasse i for-
skellige niveauer. I Hidcote skal fremhæves 
endnu en rund trappe, hvor smalle sten er sat 
helt tæt på højkant, og på den måde uden til-
hugninger kan forme det perfekte cirkelslag. 

Bænke
Bænke er til ophold, men i Arts & Crafts-ha-
verne er bænke også ofte brugt som ’point of 
interest’ for enden af en havegang eller som 
enkel udsmykning i små nicher eller haverum. 

Bænkene ses i utallige udformninger, 
da det igen her gør sig gældende, at det er 
det lokale håndværk, der skal demonstre-
res. Der er derfor i haverne både bænke af 
træ, metal og sten. Sir Edwin Lutyens desig-
nede en bænk, som er blevet ikonisk for Arts 
& Crafts-haverne. Den ses i mange af de haver, 
han og Gertrude Jekyll var involveret i, men 
også i mange andre haver. Den står f.eks. i Sis-
singhursts have for enden af aksen i rosenha-
ven og under pergolaen. 

Havelåger
Havelåger er også et studie værd. Udform-
ningen af de forskellige låger i de forskellige 
haver har ikke meget med hinanden at gøre. 
Men fællesnævneren er igen enkle linjer og 
godt håndværk. Her har man udnyttet de rige 
muligheder for forskelligartet udformning og 
udførelse af dygtigt snedkerarbejde med fine 
samlinger og udskæringer eller smedearbej-
de af højeste kvalitet. Lågerne anvendes na-
turligvis som adgang til haven, men mange 
steder får de en dobbeltfunktion, hvor de li-
gesom bænkene bliver udsmykning eller et 
’focal point’ for enden af en lang havegang.
Marie-Louise Wanscher, landskabsarkitekt 
MDL
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Great Dixter og Hidcote – låger Great Dixter and Hidcote – doors
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Fra venstre. Sissinghurst – pergola og Lutyensbænk, 
Hidcote – blå jernbænk foran taks, 
Great Dixter – cirkeltrapper, 
Hidcote – halvcirkeltrappe i takshæk, 
Sissinghurst – pavillon i The White Garden 
Rodmarton – pergola. 
Fotos Annemarie Lund, Marie-Louise Wanscher 

From left. From left. Sissinghurst – pergola and Lutyens' bench, 
Hidcote – blue iron bench in front of yew hedge, 
Great Dixter – circular stairs, 
Hidcote – semicircular stairs in yew hedge, 
Sissinghurst – pavilion in The White Garden, 
Rodmarton – pergola
Photos Annemarie Lund, Marie-Louise Wanscher 
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FAST FORM OCH FRI FANTASI
Malin Blomqvist

I Arts & Crafts-trädgårdarna eftersträvades 
en utradering av gränsen mellan inne och ute, 
så att trädgårdens rum framstod som en för-
längning av husets rum. Ofta var det byggna-
dens arkitekt som också stod för trädgårdspla-
nerna, så att det hela i ett sammanhängande 
grepp smältes ihop till en helhet. Det här ses 
som en genomgående grundprincip i de dåtida 
trädgårdarna: exakt klippta häckar som rums-
delare istället för väggar. Häckrummet kunde 
därefter möbleras med gräsmattor, grönsaks-
trädgårdar eller ett vilt överflöde av blommor 
och exotiska plantor, allt efter funktionsbe-
hov. Tankesättet framstår inte främmande 
från varken medeltida Hortus Conclusus, re-
nässans- eller barockträdgårdar. Den klippta 
häcken är en fast del av den engelska trädgår-
den oberoende tid, med undantag av den ren-
dyrkade landskapsträdgården.

Men hur utvecklades principen om de 
fasta väggarna till otaliga mer eller mindre 

monstruösa fantasiformer, som man träffar på 
i de flesta Arts & Crafts-trädgårdar, och som 
fram för allt blev som en kodex för den engel-
ska Cottage Garden? Kanske var det något så 
enkelt som ett lekfullt experiment som över 
tid gick amok? Omedelbart är det svårt att tro 
att det fanns en klar strategi för hur den slut-
liga formen skulle se ut, när man ser de många 
varianterna. 

I de ursprungliga Arts & Crafts-trädgår-
darna begränsade man de fantasifulla topiary-
fantasifigurerna till att stå ovanpå de stramt 
och geometriskt formade häckväggarna. Fri-
stående former antingen på rad eller reguljärt 
avgränsande terrasser blev också populära, 
fast de var arbetskrävande att hålla klippta. 
På grund av att en omfattande topiary krävde 
ett stort underhåll, ansågs det som en pre-
stigefylld del av trädgården. Den hemmahö-
rande idegranen (Taxus baccata) blev favorit 
bland topiaries för sin relativt snabba växt och 

mörkgröna, täta och jämna klippningsyta som 
är lätt att forma. 

De fantasifulla formerna betraktades 
som ren engelsk trädgårdskonst, i kontrast 
till den franska barockens nålformade, cy-
presslika element. De djurlika formerna, 
speciellt påfåglar, duvor och feta hönor, 
eller bara abstrakta geometriska schackfigu-
rer, ansågs representera ’country tradition’ 
den ursprungliga, lantliga engelska idyllen. 
Nationalromantiken fick därmed ett ganska 
intressant uttryck på de brittiska öarna, när-
mast något i riktning av burlesk anti-konst. 
Genomgående för stilen är mera en shakes-
pearesk romantisk stämning. Kontrasten 
mellan eteriskt överdådiga blombäddar och 
skulpturella, exakta häckformer markerar 
trädgårdens gränser mot landskapet och hål-
ler ordning på helheten.
Malin Blomqvist, landskapsarkitekt MARK, 
MDL

Herunder. Great Dixter. Modstående side, Fáfnir, Kelmscott, Miserden, UpperDorval og Hidcote. Fotos Steen Bisgaard, Malin Blomqvist, Jacob Fischer
Below. Great Dixter. Opposite page, Fáfnir, Kelmscott, Miserden, UpperDorval and. Hidcote. Photos Steen Bisgaard, Malin Blomqvist, Jacob Fischer
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SUMMARY

Gardens in England, p. 1
Annemarie Lund
As readers will no doubt remember, LAND-
SKAB decided to review the high points in 
landscape gardening for several reasons in-
cluding the fact that many, who are inter-
ested in or have the landscape professions as 
an occupation, set out to see or revisit land-
scape design’s great classic schemes. One 
ought to know one’s classics. In 2015, the ed-
itorial committee and the editor reviewed 
the Vaux le Vicomte baroque garden (special 
issue LANDSKAB 2-2016), in 2016 we visit-
ed eight renaissance gardens in the Florence 
area (special issue LANDSKAB 2-2016), and 
in September 2017 we traveled to England and 
to the English landscape gardens and the Arts 
& Crafts movements gardens, which one can 
read about here in LANDSKAB 1-2018. 

Our route can be described as a large, flat 
semicircle around London, from Rousham a 
bit north of Oxford, to Kelmscott Manor, west 
to Hidcote Manor, Snowshill Manor, Upper 
Dorval House, Miserden Estate and Rod-
marton Manor, all in Gloucestershire, toward 
southwest to Bowood House and Stourhead 
in Wiltshire, and then southeast to Great Dix-
ter in East Sussex and Sissinghurst Castle in 
Kent.

The more general articles in terms of 
landscape gardening’s development and style 
epochs introduce this issue. Thereafter each 
individual garden – approximately in chrono-
logical order– is described with two pages and 
brief texts, photographs and Jacob Fischer’s 
greatly simplified plans – almost as picto-
grams or landscape design emoji. In closing 
there are articles, which across time and style 
zoom in on special features and elements: 
pause, topiary and craftsmanship.

The desire to cover both the English land-
scape gardens and the Arts & Crafts gardens 
is in a sense immense and confusing. But on 
the other hand it offers the opportunity to 
reflect on the question if there is a connec-
tion between the two styles. And this is just 
what Lulu Salto Stephensen set out to inves-
tigate in her article. She reflects on what is the 
common denominator between the English 
landscape garden and the Arts & Crafts gar-
den, and she describes the conceptual premise 
for the two styles, seen in accordance with the 
English landscape, society and national soul.

In the article on How one experiences the his-
torical aspects, Ulrik Kuggas compares the 
trip’s three landscape gardens – the gardens at 
Rousham, Stourhead and Bowood. He consid-
ers their scenic background, becomes deeply 
absorbed, walks through and re-experiences 
the gardens through the fine plans that can be 
found in the book Great European Gardens – 
An atlas of historic plans. The plans in this 
book are not always the original ones, but are 
original in the sense that they are drawn for 
one of the gardens’ transformations (which 
quite naturally have occurred many times 
over the centuries) and chosen so they il-
lustrate the garden’s landscape artistic high 
points.

In a similar fashion as Lulu Salto Ste-
phensen, Steen Bisgaard widens the Arts & 
Crafts concept according to the movement’s 
theorists and ideas. He describes the English 
Arts & Crafts gardens as a landscape garden 
attempt to reformulate The English Garden, 
which thus become walled gardens, often at 
country houses with modest garden spaces, 
where the experience of the local flora, local 
building materials and local architectural 
styles dominate. Bisgaard emphasizes the col-
laboration between architect Edwin Lutyens 
and landscape architect Gertrude Jekyll and 
mentions G.N. Brandt as a prominent Danish 
landscape architect, who continued work in 
the spirit of the Arts & Crafts movement.

Jacob Fischer writes that ’we experi-
ence the pause in landscape gardening as in 
all other art forms. The art lies in mastering 
it. Measure, rhythm and clang are employed 
in the orchestration of all forms of art, and 
the pause aids in drawing attention to the 
essential, offer time to take a deep breath and 
approach or stop up.’ With examples from the 
gardens at Sissinghurst, Upper Dorval and 
Hidcote Manor, Jacob Fischer describes how 
in the often quite complex and richly detailed 
Arts & Crafts gardens there are levels that 
constitute this style’s pauses.

Malin Blomqvist shows a number of the 
extraordinary pruned plant forms that Eng-
land is so impressively rich in. Both in gar-
dens and cemeteries – tops, pyramids, cylin-
ders, cubes, tea pots, peacocks, doves, hens or 
mythical creatures as the dragon Fáfnir.

With a number of images from the visited 
Arts & Crafts gardens, Marie-Louise Wan-

scher illustrates how the inspiration from 
the local architectural traditions, local mate-
rials and fine craftsmanship have influenced 
the gardens. Arts & Crafts architects and land-
scape architects wanted to design the entirety, 
even down to the latch on the garden gate, 
steps or paving patterns. This is also evident 
in the light iron pavilions and pergolas, which 
during this time again became popular, often 
built of sturdy timber with stone columns. 
This involved the use of sandstone and lime-
stone for the stairs, walls and paving. It also 
included benches in wood or stone, placed as 
points of interest in the garden, and also the 
gardens’ carefully crafted gates, which like 
the benches also provided decoration and 
focal points at the end of a garden path. Here 
in Denmark we can find, for example in G.N. 
Brandt’s garden, a similar fine gate and bench 
at the end of the long grass space. In Hellerup 
strandpark one can see the light iron pavil-
ions and at Ordrupgård see Fabricius-Han-
sen’s apparent pattern in the terrace’s sand-
stone paving.

Compared to Scandinavia, the English 
have been more affluent and thus had a far 
greater tradition for a much richer landscape 
gardening. They appreciate this and cultivate 
it, and it lies deep in their national soul. The 
English thus have their National Trust which 
the extraordinary engaged private citizens 
own as a safeguard against the impoverish-
ment and spiritual desiccation that constantly 
threatens our gardens – palace gardens as well 
as estate gardens, country gardens and city 
parks.

With this issue on classic gardens, the edi-
torial committee’s grand tour over the subject 
landscape gardening’s history is temporarily 
over. The present calls.
Pete Avondoglio

The Danish Arts Foundation, Committee for 
Architecture and The Association of Danish 
Landscape Architects are to be thanked for 
their financial support, which has made the 
study trip possible
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Oversigtskort visende placering af besøgte haver omkring London.
AONB: Area of outstanding natural beauty.
Ill. Philip Dahlerup.
Map data ©2016 Google earth, 
Landsat/Copernicus, Digital Globe
Map showing the location of the gardens visited around London.
AONB: Area of outstanding natural beauty. 
Ill. Philip Dahlerup.
Map data ©2016 Google earth, 
Landsat/Copernicus, Digital Globe

Arkitekturudvalget i  Statens Kunstfond 
og Danske Landskabsarkitekter 
takkes for økonomisk støtte, 
der har muliggjort studierejsen

Redaktionsudvalget besøger haven ved Miserden. Foto AL
The editorial board visits the garden at Miserden. Photo AL  
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Takshækken ved Cirencester Park
Cirencester Park er et gods, beliggende i Glou-
cestershire og hovedsæde for familien Ba-
thurst. Hovedbygningen er fredet i Grade II, 
parken (4,8 km x 8 km, 3.000 acres) i Grade I 
og med i Register of Historic Parks and Gar-
dens. Allen Bathurst, den første Earl Bathurst 
(1684-1775), begyndte ca. 1714 at genopbygge 
ejendommen og planlægge parkarealerne.

I 1716 tilkøbte Bathurst ejendommen 
Sapperton med Oakley Wood og anlagde en 
landskabelig have med bygninger i parken, 
herunder grotter og ruiner, siddepladser og 
stier. Skovområdet i vest gennemskæres af 
patte d’oie-alléer, eller måske nærmere en 
jagtstjerne. Blandt havens bygninger var bl.a. 
Alfred’s Hall, en af de tidligste havebygninger 
i gotisk stil i England.

Allen Bathurst var meget interesseret i 
kunst og litteratur. Digteren Alexander Pope 
(1688-1744) besøgte ofte Cirencester House 
og rådgav om parkens udformning. 
Ejendommene vest for Cirencester blev sam-
menkoblet af en række parker, forbundet med 
en 8 km lang allé, The Broad Avenue, der løber 
fra Cirencester til Sapperton i den vestlige 
ende af ejendommen.

Senere jarler støttede Arts & Crafts-bevæ-
gelsen, bl.a. da Ernest Gimson og brødrene 
Sidney og Ernest Barnsley boede på Pinbury 
Park på Cirencester-ejendommens jorder fra 
1894. Norman Jewson (1884-1975) arkitekt og 
håndværker inden for Arts & Crafts-bevægel-
sen og praktiserende i Cotswold-området kom 
til i 1907. Cirencester-ejendommen inklude-
rer en del af landsbyerne Sapperton og Coates, 
herunder Pinbury Park.

Op mod Cirencester House står den høje-
ste takshæk i England; den er halvcirkulær, 10 
meter høj og bred og 140 meter lang, forment-
lig plantet i 1710. Den omslutter forpladsen ved 
bygningen. Afklippet fra den årlige klipning 
blev tidligere solgt til medicinalfirmaer til bl.a. 
Docetaxel/Taxotere, der anvendes i kemote-
rapi til behandling af forskellige kræftformer.
www.cirencesterpark.co.uk

Ældre plan, nord th.
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Gårdhaver og taghaver i alle niveauer

MøllerLøkkegaard A/S
Se flere referencer på www.anlaeg-ml.dk
Kontakt Søren Løkkegaard på mobil 27 84 56 08 eller soren@anlaeg-ml.dk

Der er mange ting at tage stilling til, når man anlægger en gårdhave eller taghave. 
Og selv om du allerede ved, hvor du vil hen, er det trods alt sjældent, at der kun 
findes én vej til målet. Det er noget af det, vi finder mest spændende; at blive 
udfordret og foreslå forskellige gartnertekniske muligheder. Så du skal ikke holde 
dig tilbage. Vi kan være ret kreative, når det handler om at finde de optimale 
metoder og materialer, der sammen giver det ønskede design.

Ring og spørg Søren til råds på tlf. 27 84 56 08

AB Enghave Park, Valby
Totalrenovering af 3.000 m² gårdhave med nye 
kloaker, LAR, regnvandsbede, belægninger, 
beplantning og inventar. 

Bygherre: AB Enghave Park og Københavns Kommune

Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter

Entreprisesum: 10 mio. kr.

Magneten, Frederiksberg
Sansehave på 700 m² svævende på piller over 
P-anlæg. Anlagt med bl.a. frugtlund, drivhus og 
terrænbane.

Bygherre: Frederiksberg Kommune 

Landskabsarkitekt: MASU Planning 

Entreprisesum: 1,5 mio. kr. 

Uptown Nørrebro, København
4.000 m² taghave opbygget med bede og 
belægninger. Hertil anlæg af fortov, cykelsti og 
cykelparkering i gadeplan. 

Bygherre: Danica Pension

Arkitekt: Arkitema Architects 

Entreprisesum: 10 mio. kr.

0436_ann_landskab_228x308.indd   1 12/01/2018   14.23
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St Marys kirkegård i Painswick
Painswick er en lille landsby og et sogn i Glou-
cestershire. Byen ligger på en bakke med ud-
sigt over en af fem dale. Landsbyens snævre 
gader og traditionelle byggeskik gør den til 
indbegrebet af en engelsk landsby. Tidlige-
re ernærede byen sig ved uldhandel. Byens 
huse er hovedsagelig bygget af den lokalt 
brudte Cotswoldsten. Mange af bygningerne 
har været anvendt til vævestuer og har derfor 
sydvendte arbejdsrum.

Painswick er i dag mest kendt for kirkegår-
dens formklippede takstræer, der står spredt 
på græsfladen. Det siges, at kirkegården aldrig 
må have mere end 99 takstræer, og hvis det 
skulle ske, vil djævelen selv trække dem op. 
På en plan af kirkegården ses dog 100, og en 
optælling nævner 103. AL
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Havepersonligheder i LANDSKAB 1-2018
Charles Bridgeman (d. 1738), engelsk land-
skabsarkitekt, stor indflydelse i overgangen til 
den engelske, landskabelige havestil. Vigtig-
ste arbejder Blenheim fra 1709, Stowe 1716-
26 s.m. Vanbrugh, Rousham fra 1719, Hamp-
ton Court 1735.

Henry Flitcroft (1697-1769), engelsk 
arkitekt. Ved Stourhead, bygninger og follies: 
Temple of Flora,Pantheon, Temple of Apollo, 
grotte, stenbro fra 1740’erne og frem, måske 
også haveplanen.

William Kent (1685-1748), engelsk arki-
tekt, maler og landskabsgartner. Han kom 
1704 i lære i London og uddannedes derefter 
i Rom, 1710-19. Han blev hofmaler og overbyg-
mester. Som bygmester og især havekunstner 
ydede han sit bedste. Kent var en af ophavs-
mændene til den engelske havestil, som 
revolutionerede herregårdshaverne. Kents 
naturalistiske stil er hans vigtigste bidrag 
til landskabsarkitekturen, hvilket kan ses i 
f.eks. Stowe og Rousham. I Rousham videre-
udviklede Kent Bridgemans 1720’er-have med 
mure, buegange, templer, grotter m.m.

Lancelot ’Capability’ Brown (1716-83), en-
gelsk landskabsarkitekt, almindeligt kendt 
som Capability Brown, udformede mere end 
170 parker, bl.a. ved Hampton Court (fra 
1764), Blenheim Palace (ca. 1760-74), Warwick 
Castle, Harewood House, Bowood House. 
Hans indflydelse var så stor, at bidragene til 
den engelske havestil fra hans forgængere 
Charles Bridgeman og William ofte overses. 
Hans stil var bølgende græssletter, hvor man 
kunne køre direkte op til huset, ’clumps’ dvs.
små holme af træer, forløb af søer dannet af 
usynligt opdæmmede små floder; det var en 
helt ny stil i England.

Fredrik Magnus Piper  (1746-1824), 
svensk landskabsarkitekt, Sveriges første, 
1773-80 uddannet i Frankrig, Italien og Eng-
land. I England arbejdede han hos den skotske 
arkitekt Sir William Chambers (skaber af Kew 
Gardens i London). Den engelske landskabe-
lige stil gjorde stort indtryk på Piper, og han 
kom hjem fra sine studierejser med skitser og 
tegninger, herunder planen over Stourhead, 
og han introducerede den engelske park i Sve-
rige – Hagaparken, 1781, med den tyrkiske 
kiosk, 1786 og den engelske park ved Drott-
ningholms Slot, 1781-1810.

William Robinson (1838-1935), irsk gart-
ner og skribent, hvis ideer om dyrkning af 
naturhaver satte gang i den bevægelse, der 
skulle udvikle sig til haveformen ’den engel-
ske cottage garden’; hvor man tilstræber ærlig 
enkelhed og håndværksmæssig kompetence. 
Robinson anses for at være en af de første, 
som arbejdede med det blandede blomsterbed, 
sammensat af hårdføre stauder, og han var også 
en foregangsmand for naturhavetanken dvs. 
’wild garden’, som erstattede den victorianske 
haves bede med udplantede sommerblomster. 
Robinsons nye ideer vandt tilslutning gennem 
hans mange bøger, især The Wild Garden, 1870 
og The English Flower Garden, 1883.

Gertrude Jekyll (1843-1932), engelsk gartner, 
havearkitekt, kunstner og forfatter. Meget be-
tydende og indflydelsesrig, skabte mere end 
400 haver i Storbritannien, Europa og USA, 
og skrev over 1.000 artikler i bl.a. Country Life 
Magazine og The Garden. 

Sir Reginald Theodore Blomfield (1856-
1942), engelsk arkitekt, havedesigner og for-
fatter. Hans første bog, The Formal Garden 
in England, 1892 blev kritiseret af William 
Robinson, som indledte en længere disput 
med de bygningsarkitekter, som vovede at 
interessere sig for havekunst.

Sir Edwin Lutyens (1869-1944), engelsk 
arkitekt, kendt for mange engelske landhuse 
og haver, herunder samarbejdet med Ger-
trude Jekyll, og byggeri i New Delhi. Great 
Dixter fra 1912 og Sissinghurst fra 1930.

Mackay Hugh Baillie Scott (1865-1945), 
engelsk arkitekt, der i sin lange karriere arbej-
dede i forskellige stilarter, bl.a. Arts & Crafts.

Lawrence Johnston (1871-1958) ameri-
kansk født, opvokset i England, major, plante-
jæger, haveentusiast, skabte to berømte haver: 
Hidcote Manor Garden fra 1907 i England og 
Jardin Serre de la Madone fra 1924 i Menton 
ved rivieraen. Johnston skrev aldrig om sine 
haver, og der er heller ikke skrevet meget om 
ham, men dog en del i Lotte Möllers bog: Till 
England! Albert Bonniers Förlag, 2001.

Sir Harold George Nicolson (1886-1968), 
engelsk diplomat, forfatter, diarist og politi-
ker, kendt for Sissinghurst Castle Garden. 

Hon. Vita Sackville West (Victoria Mary 
Sackville-West, Lady Nicolson, 1892-1962), 
engelsk forfatter, digter og ’gartner’, kendt for 
Sissinghurst Castle Garden. Skrev bl.a. 1947-
61 klummen In your Garden for the Observer. 
The Land, 1926, The Garden, 1946.

Christopher Lloyd (1921-2006), engelsk 
haveentusiast og -skribent, der videreudvik-
lede haven ved Great Dixter. 

Serre de la Madone ved Menton på Frankrigs sydkyst, 
anlagt fra 1924 af major Lawrence Johnston. Fotos AL
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DESIGN: VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

Med Multiple Nyx 330 fås 
specialdesign til standardpris.Legeplads, park og udemiljø

| Udemiljø| WWW.UDEMILJØ.DK

Vores sortiment af udendørs møbler til park 
og byrum spænder bredt og vi tilbyder 
mange forskellige stilarter og designs i højeste 
kvalitet. Møblerne kan sættes sammen med 
vores mange fleksible udendørs sports- og 
legepladsløsninger, så både voksne og børn 
kan holde en pause mellem aktiviteterne, 
hvad enten I skal gynge, rutsche, dyrke 
parkour eller spille fodbold. 

OPHOLD OG UDEMILJØ
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Belysningen gør en forskel . . .
Superlight Nano 

Siden 1986 har Superlight Compact serien fra Willy Meyer sat standarder inden for design, 
kompakthed og kvalitet. Det er stadig i dag den mest kompakte og effektive LED projektør 
til udendørs applikationer. Den håndværksmæssige høje standard og de bedste materialer 
sikrer pålidelig drift, år efter år. 
 
Nano1: 1 x 3W  60 x 60mm.
Nano2 :  4 x 1,5W  76 x 76mm.
Nano3 : 9 x 2,5W  115 x 115mm.
Nano4: 16 x 2,5W 141 x 141mm.

Spredningsvinkler: 6°, 8°, 13°, 29°, 32° og 66°, samt linær vandret/lodret udstråling.

Vi udstiller på Light & Building, Frankfurt 18-23. marts 2018 i Hal 3.0 Stand B21. 
 


