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»Lad dig inspirere af Englands fascinerende haver«

Den engelske havestil har altid dannet forbillede for private haver rundt om i verden, og med denne utroligt
flot illustrerede bog, er det nu muligt at kigge "kilderne" efter i sømmene.

Med udgangspunkt i en række haver i England, der alle er åbne for publikum fortæller Ursula Buchan om de
mange forskellige havestile: Formelle haver, blomsterenge, staudehaver, rosenhaver, skovbund, køkkenhaver

og landskabelige haver i romantisk stil.

Med fokus på den engelske haves historiske udvikling og de markante havefolk, der har sat deres præg på
opfattelsen af havebegrebet gennem tiden fortælles om strikse geometriske parterrer, overdådige staudebede

og naturinspirerede beplantninger med prydgræsser samt den engelske tradition for at benytte vand og
skulpturer som elementer i haven.

Det hele illustreres med mere end 300 enestående fotografier af den kendte naturfotograf Andrew Lawson,
hvilket gør bogen til en nydelse både som inspiration, men absolut også som nyttigt værktøj ved planlægning

før besøg i de enkelte haver.
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