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enne have er lavet med 
familien og afslapning i 
fokus, og selv om mange 
af  havens idéer kun 

kan lade sig gøre fordi Australien 
har et helt andet klima end det, vi 
kender i Danmark, er der stadig meget 
at lade sig inspirere af. Haven vandt en 
guldmedalje ved dette års Chelsea Flower 
Show, og der er ikke noget sted gået 
på kompromis med detaljer og kvalitet. 
Fleming’s Nurseries har med hjælp fra 
firmaet Trailfinders og designeren Scott 
Wynd, villet vise os alle hvad cremen af  
australsk design og haveindretning kan 
udmønte sig i.

Haven omfatter et lækkert sænket 
loungeområde med en helt igennem 
flot pergola, hvor de udskårne 

Indtryk fra ...

Chelsea Flower

D

detaljer i det runde ”ovenlysvindue” 
giver et flot skyggespil på både 
møbler og planter. Der er et 
indbydende sofaarrangement, hvor 
man kan gøre alt fra at ligge og læse en 
bog til at holde et gardenparty. Selve 
bordet i loungeområdet har en mat lys 
bordplade, som om aftenen bliver til en 
lampe med indirekte LED lys, og under 
sofamøblerne er der også LED lys. Ja 
selv under trapperne er der lys, så du
kan se, hvor du går, og der er lys både
i swimmingpoolen og i pavillonen. For
at se aftenstemningsbillederne kan
du gå ind på internet-adressen her:
www.flemings.com.au/chelsea2010 

Chelsea Flower Show 2010 giver 
plads til drømme og ekstravagance. 
Her omtales et par haver, der 
virkelig lever op til det!
aF Annette Lund Andersen, www.eventyrHAver.dk Show

Haven omfatter et 
lækkert sænket 

loungeområde med 
en helt igennem flot 

pergola, hvor de udskårne 
detaljer i det runde 

”ovenlysvindue” giver et 
flot skyggespil.

Chelsea Flower Show finder sted hvert år i maj og er placeret lige i hjertet af London.  
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stemningen i haven bliver helt 
fantastisk pga. den jungleagtige 
beplantning, der er med til at skabe en 
afslappet og helt igennem luksuspræget 
atmosfære i hele haven. Selv de dejlige 
barstole i poolen er runde. Tænk sig 
at sidde der og få serveret cocktails 
og champagne med jordbær dyppet i 
chokolade - wauu!

der er brugt mange runde former 
for at bløde op på det ellers hårde og 
firkantede look, som er det første, 
der falder én i øjnene. F.eks. er der 
lavet en rund swimmingpoolafdeling. I 
pavillonens loft over poolen er der lavet 
et tilsvarende rundt hul/vindue for at 
lade lyset komme ind. Vinduet har de 
kaldt ”Moonlight window” for at give et 

billede af, at vinduet lader månens stråler 
skinne ned i poolen om aftenen og skabe 
den rette romantiske stemning. 

der er vist ingen tvivl om, at jeg er 
vildt betaget af  denne have; den er 
så fantastisk og lækkert overdrevet, 
og jeg ved, det er de færreste, der har 
råd til sådan en have, men alligevel er 
der mange detaljer, som kan bruges 
på anden vis. Det er da ikke uopnåeligt 
at lave en pergola med et ovenlysvindue, 
der giver sjove skyggevirkninger, eller at 
lave en pavillon med runde kighuller i 
enten træ eller gasbeton, hvis man er en, 

der kan gøre tingene selv eller kender 
nogen, der kan. Eller for den sags skyld 
det sænkede udekøkken med tilhørende 
udestue/spisestue. Det gælder om at lade 
sig inspirere -  at der er kælet for alle 
detaljerne er kun et plus i mine øjne.

det er netop det, der kendetegner 
Chelsea Flower show og er så 
fascinerende: Her er der plads til at 
drømme og lade fantasien få frit løb, 
og det er også her, hvor fantasien får 
lov til at råde, at de spændende idéer 
kommer frem. Så er det op til os som 
besøgende at overføre det til vores
egen virkelighed.

Vinduet har de kaldt 
”Moonlight window” 
for at give et billede 
af, at vinduet lader 

månens stråler skinne 
ned i poolen om aftenen 

og skabe den rette 
romantiske stemning.
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Her er plads til drømme og lade fantasien få frit løb, hvor spændende ideer kommer frem. 


