Lange iinier i den |i||e have

Kan det lade sig gøre at have en have med bassin, frugttræer og lysthus, når grunden er bare tre hundrede kvadratmeter, og der også skal

være plads til huset, havestuen, et par udhuse og kompostpladsen? Svaret erja. Oven i købet en ñn romantisk have med masser af roser.
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Sådan bliver den lille have større

----

træk siddepladserne ud i hjørnerne
diagonale linier er de længste, lige linjer
planter på vægge og mure giver frodighed
høje planter hindrer, at man ser alt på én gang
træer giver skygge og loft. Blot få træer giver haven meget indhold
opdel haven i mindre enheder, her er det gjort med gange og pladser
tripoder, pergola, lysthus og bassin er ñne elementer, som giver haven oplevelser
og indhold. Det er vigtigt, at de forskellige elementer harmonerer sammen

Det er næsten som at komme på landet.
Næsten som at stå i en lille hyggelig landsby med fme, hvide stakitter, rosenbuer og
gamle krogede træer. Alligevel er vi midt i
København, på Frederiksberg i ”Den hvide

by”, som tidligere fungerede som arbejderboliger. Man kan næsten høre det på
gadenavnene: Frihedsvej, Lighedsvej 0g
Broderskabsvej. Det var dengang de smukke dobbelthuse rummede fire familier.
Enstump jord til køkkenhaven var her også. I dag er området et eftertragtet, roligt
villakvarter. Fine forhaver ligger ud mod
de lige gader, og små baghaver giver plads
til familiens udeliv. Det er her på Jyllandsvej, Birgit Heie og Jakob Rung bor i et af de
få enkelthuse i kvarteret.
Ønskede lange kig
»Vore drenge var i fodboldalderen, da vi
flyttede hertil. Men med godt og vel et

hundrede kvadratmeter baghave kunne
der altså ikke blive plads til en fodboldbane, så alle planer om en legehave blev droppet. Det blev i stedet en have med planter,
vivoksne kunne lege med,« fortæller Birgit
Heie. »Vi ville gerne have så lange kig som
muligt i den lille have. Så i modsætning til
så mange, der rykker ind i midten af haven
og laver noget uden om, er vi altså rykket
udi hjørnerne og har lavet de runde siddepladser der. Så får vi de lange, diagonale
kig. Det er de længste, lige linjer, vi kan opnå, 0g haven virker større på den måde.«
Plan med runde pladser og lige linjer
I et hjørne bag haveskuret stod tidligere en
olietank, den er fjernet, og i dag står her et
sekskantet blåmalet lysthus. Mellem lysthus 0g havehus står et gammelt frugttrae
0g indrammer udsigten fra lysthuset. I et
andet hjørne står en bænk, og foran den
har de plantet et frugttræ, som har samme
funktion, det fungerer som loft over
bænken, men også som fokuspunkt, når
man står i aksens modsatte ende. Birgit

Modsatte side: 0mforåret erhaven overskuelig. Her ser man opmod havestuen fra bænken i havens sydøstlige
hjørne. herover: Det svage terrænfald er klaret ved at lade lave trin føre fra den ene runde plads til den næste. Her
står man i rosenbuen ved indgangen til haven.

Heie forklarer, at de buksbomkantede be-

de har form efter de lige linjer og de runde
pladser.
»Elementerne i denne haveplan er det
runde, det trekantede og så de lige linjer. Vi
har ikke tænkt så meget i stil, men mere
konkret i linjer. Haven er inddelt af gange
og siddepladser, og herved er der så opstået
mellemrum til planter.«
Det er Birgit Heie og Jakob Rung, som
er arkitekt, der har tegnet planen. Selvom
siddepladserne ikke er fuldendte runde flader, har de alle en cirkel som udgangspunkt. Nogle gange ligger cirklens centrum
dog sådan, at en del af cirklens periferi ligger ovre i naboens have, som Birgit Heie
udtrykker det.

Planter er modspil til stringente linjer
Om foråret er haven fyldt med alle de gamle, traditionelle forårsløg og stauder: Vintergækker, erantis, blå og lysegule anemoner, skilla og masser af kærmindesøster. På
dette tidspunkt er haven mere overskuelig
end om sommeren, hvor træerne har løv,
og roser og klatreplanter fylder i højden.
Roser har Birgit Heies særlige kærlighed, især de historiske og duftende. »Det er
godt, at planterne har naturlighed og organiske former i modsætning til haveplanens
mere stringente linjer. Her må gerne være
planter med ynde. Det er en bevidst strategi, at kongelys og fingerbøl får lov at komme uden for rammerne. Nogle sår jeg, og
andre får lov at så sig frit. Nogle fjerner
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Havestue 0g altan erovervokset afkaprifolier ogklatreplanten Akebia quinata

Iysthuset i ryggen ensommerdag, fornemmer man tydeligt, hvordan roser 0g træer gør
haven oplevelsesrig ogfår den ti| atvirke større. Til venstre erdet den lyserøde roseTantin Latour'
Når man står med

›

jeg igen,« forklarer hun. »Det er ikke
meningen, at man skal kunne se alting fra
ét sted. Vi vil gerne have noget, der går op,
så man skal se rundt om en busk eller se ind
mellem rosernes grene og blade. Vi har lavet tripoder af armeringsjern som stativer
for roser 0g klematis, det giver også højde i

haven.«
Forhaven er den officielle del
Når man bor så tæt som her, er det vigtigt,
at der er gode hegn om haven. Ud over den
klippede hæk er her tre forskellige duftende pibeved, falsk jasmin og en hyld, som
Birgit Heie beskærer så den skæve, krogede
vækst bliver understreget. Langs den smalle passage fra forhave til baghave står man-

ge buske 0g småtræer og skærmer for indog udblik til nabohuset.
Forhaven er den officielle del af haven.
Her er linierne helt enkle og rene med funktionelle flisegange, et par buksbomkugler og
et par træer. Og her er havens eneste græsplæne. Græsplæner tager simpelthen for
megen plads i en have som denne, 0g de
smukke befæstede gange og siddepladser i
baghaven fremhæver de klippede, grønne
hække og det overdådige blomsterflor. Trehundrede lwadratmeter er alt rigeligt, hvis
man udnytter dem rigtigt. Det ser man beviset på i denne, ñne have.
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oser i den lille have
Roser giver en romantisk stemning som ingen andre planter. Duften, blomsten som
har noget sødt og troskyldigt over sig, og
buskenes ofte overhængende Vækst, giver
planten en særlig ynde. Birgit Heie er faldet
helt for de duftende, historiske roser. Nogle
blomstrer kun én gang, men så des mere
intenst. Her er et udvalg af de roser, Birgit
Heie har valgt.

Fantin Latour er en centifoliarose - hundredebladsrose. Afstamningen er ukendt,
men de blanke blade tyder på, at den er beslægtet med Rosa chinensis. Blomsten er
tætfyldt og i udspring skålformet, senere
bøjer de yderste kronblade sig bagud. Mens
blomsten fuldt udsprunget er sart og lyserød som det fineste silkepapir, er knopper-

ne mere hindbærrøde. Bladene er blanke
0g busken yndefuldt hængende og op til
halvanden meter høj. Den blomstrer i hele
juli, men kun denne ene gang om året, og
så dufter den dejligt. “Fantin Latour' bør

vinterdækkes.

Charles de Mills er en gallicarose. Det er en
opret busk, som bliver op til halvanden meter høj efter et par års etablering, hvis den
kun beskæres let. Blomsterne er tætfyldte,
lidt flade og smukt karminrøde, efterhånden
får de et mere purpur skær. ,Charles de
Mills' dufter kraftigt og godt, den blomster
én gang i juni-juli.
Henri Martin er en mosrose. Mosroserne
er kendetegnet ved, at bægerblade og blom-

I bedet modsat huset ermange roser, forrest står'Fantin Lat0ur'0g 'Charles de Mills'

sterstilk ser ud, som om de er belagt med
mos. "Mosset” er kirtelhår, som afgiver fyrreduft, hvis man rører dem. ,Henri Martin'
bliver en knap halvanden meter høj rose
med en yndefuld vækstform og lysegrønt
løv. Den vokser udmærket i let jord og også
ved en nordvæg. Blomsterne er fyldte, men
ikke så tætfyldte, som man ser hos for eksempel ,Charles de Mills'. Blomsterne hænger i løse klaser, de dufter kraftigt og er røde, senere mørkere karminrøde.
Cardinal de Richelieu er en hybrid mellem
Rosa gallica og Rosa chinensis. Blomsten,
som nærmest er som violet fløjl, er rund
med tilbagebøjede ydre kronblade. Den
blomstrer én gang i juni-juli og dufter
stærkt og godt. Smukke blade og en tæt
busk, som bliver godt og vel en meter høj.
Det er en sort, som bør beskæres og udtyndes, så der kommer lidt luft ind i busken.
Det forebygger angreb af meldug. Den kvitterer for tilførsel af næringsstoffer og god
jord, og klarer sig i nogen skygge.

Madame Isaac Pereire er en bourbonrose.
Den har store, rosaviolette blomster, som
er fyldte. Ved udspring er blomsterne skålformede, senere bliver de mere flade, og
kronbladene sidder nærmest firdelte. Det
er en høj rose på halvanden til to meter, der
også kan bruges som slyngrose, bladene er
mørkegrønne. Denne rose blomstrer fra
juli til ind i efteråret, og den siges at have en
duft, der er så kraftig og dejlig, at den ikke
overgås af nogen anden rose.
Louise Odier er en bourbonrose med tætfyldte blomster, der i nogen grad ligner
Madame Isaac Pereires blomster, de er rosaviolette, lidt flade, og kronbladene sidder
firdelt iblomsten. Løvet er lyst, og den bliver knap så høj som “Madame Isaac Pereire). Den blomstrer fra juni og ind i efteråret, dufter dejligt, er meget blomstervillig,
men desværre også lidt modtagelig for
svampesygdomme. Den bør vinterdækkes

på udsatte steder.

