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Den svenske havedesigner Annika Zetterman har skrevet en bog om det nyeste inden for moderne nordisk
havestil. Her er altså ikke tale om engelsk haveromantik, men en mere moderne haveform, der er i tråd med
vores arbejds- og fritidsliv, vores sociale relationer og vores forhold til naturen og klimaet. De forskellige
kapitler beskriver karakteristiske træk ved de nordiske designidealer og viser, hvordan disse egenskaber kan
bringes til udtryk i moderne havekunst og havearkitektur.
Bogens billedside viser et bredt udvalg af uderum skabt af dygtige havedesignere, landskabsarkitekter og
arkitekter fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.
Omverdenen beundrer os i de nordiske lande for vores moderne design og den særlige nordiske og
skandinaviske stil og ofte indgår også vores skiftende klima med mørke vintre og lyse somre i fascinationen.
Netop klimaet og den funktionalistiske stil har påvirket vores haver. Nordiske haver er forskellige i stil alt
efter deres beliggenhed, men de er alle baseret på et fælles værdisæt med udgangspunkt i enkelhed og med
brug af naturlige materialer, forfinede detaljer og velovervejet beplantning. Vi oplever store forskelle på
årstiderne, og vi hylder denne variation, der gør, at vore haver også er i konstant forandring. Det naturlige lys
ændrer sig med årstiderne. Hvis man bruger årstiderne som et kreativt værktøj og forener det med nogle
grundlæggende kompositionsprincipper, har haver på vore breddegrader alle muligheder for at være
spændende og æstetisk tiltalende.
Sortimentet er. Magasinet handler om. Sortimentet er.

Magasinet handler om. I år vil vi gerne forkæle jer, som endnu ikke allerede har læst magasinet, da vi i dag
udgiver en digital version af magasinet. Havedesign En pavillon, hytte eller orangeri er et selvstændigt rum i
haven, hvor I kan lægge dagligdagen bag jer og få fornemmelsen af feriestemning. På grund af helligdage og
skæve helligdage er der ændringer i åbningstiderne primært i maj Få tips til at få de værste pletter som
rødvindspletter og stearin på dug væk. DesignHavers havearkitekter hjælper dig med at skabe en
minimalistisk havescene. Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal
du være logget ind. I år vil vi gerne forkæle jer, som endnu ikke allerede har læst magasinet, da vi i dag
udgiver en digital version af magasinet. I år vil vi gerne forkæle jer, som endnu ikke allerede har læst
magasinet, da vi i dag udgiver en digital version af magasinet. Vi sælger spiselige planter fra vores lille
planteskole Myrrhis på Friland i maj og juni, eller efter aftale til og med september. Minimalistisk
havedesign. Havedesign En pavillon, hytte eller orangeri er et selvstændigt rum i haven, hvor I kan lægge
dagligdagen bag jer og få fornemmelsen af feriestemning. Magasinet handler om. Minimalistisk havedesign.
Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være logget ind. Jeg
har haft stor glæde af at bruge tegneprogrammer på min computer, når jeg skulle i gang med et nyt
haveprojekt. Vi tænder på at skabe rumfornemmelse. Havedesign En pavillon, hytte eller orangeri er et
selvstændigt rum i haven, hvor I kan lægge dagligdagen bag jer og få fornemmelsen af feriestemning. Vi
sælger spiselige planter fra vores lille planteskole Myrrhis på Friland i maj og juni, eller efter aftale til og med
september. Vi tænder på at skabe rumfornemmelse.

