Der er mange rum i haven. I den ene side
findes en form for opholdsstue med pejs
og lækre loungemøbler. Her kan sommeren
forlænges i begge ender på grund af varmen
fra det åbne ildsted. De spanske loungemøbler på terrassens hyggezone er fra
Gandia Blasco, og de er købt via Outdoor
Company. Træet i den specialbyggede krukke
er en småbladet kristtjørn. Puderne er fra
Missoni og Kenzo og købt i The Vic Shop
i Århus, mens det brune skind er fra
Illums Bolighus.

Linjernes højborg

Havedesigner Tor Haddeland har ved hjælp af niveauer, snorlige linjer og sammenstød mellem rå granit,
blødt træ og knivskarpt stål skabt en af Danmarks mest spektakulære terrasser, der snyder din hjerne.
Den minimalistiske have og terrassens enkelte rum virker ganske enkelt meget større, end de er.

Af Peter Nordholm Andersen . Foto Pia Enghild . Styling Birgit Tarp . Nr. 8 2010
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Ruminddelt terrasse
Plantegning. Terrassen er tydeligt ruminddelt og giver mange funktionelle anvendelsesmuligheder til både spisning, afslapning, pejsehygge og meget andet. På tegningen kan
du også se, at terrassen er drejet i en vinkel på 15 grader i forhold til huset. Et lille fif,
som får udearealet til at virke større.
1., 2. og 4.: De kinesiske søsten er brugt som et gennemgående element i de flade,
vedligeholdelsesfrie bede. Deres bløde, afrundede former får nærmest granitfliserne til
at svæve. Bemærk også kanten af otte millimeter tykt galvaniseret stål, der afgrænser alle
havens hovedlinjer. 3. Trappen mellem den nedre og øvre terrasse har tilpas store trin til,
at man kan smide en pude på dem og bruge dem som et møbel.

T

or Haddeland sidder afslappet på terrassens loungesofa. Et øjeblik ser han ud
over den jyske natur og det uderum, han har skabt, mens den lette sommervind
forsigtigt skubber til bladene på et træ, der har fået lov til at danne et organisk

og naturligt modspil til terrassens totalt skarpe linjer.
Der er god plads til middag og hygge
i den store spiseafdeling på terrassen
nærmest huset. Bordet er specialdesignet og har selskab af stolene
Forest Armchair fra Fast Design, der
imiterer vinternøgne træer. Underlaget
er kontrastfulde, oliebehandlede træplanker. I baggrunden giver den skulpturelle sydbøg organisk modvægt til
huset. Vaserne er fra Orrefors og købt
i Illums Bolighus ligesom bakken,
vandkaraflen og salt- og peberkværnene, der er fra Muuto.

– I glimt havde jeg set konturerne af den færdige have for mig. Alligevel kom det bag
på både mig og ejerne, hvor stor den kom til at virke, da vi fik den bygget, fortæller han.
Han står bag firmaet Designhaver, der både har tegnet og opført terrassen for ejerparret, der har en fuldvoksen hang til enkelthed og minimalisme. “Linjer” er det gennemgående nøgleord i terrasseprojektet.
– De fleste af mine kunder tror, at slaget står om flisevalg og planter, når jeg skal
tegne en have, men ofte er det havens struktur, der virkelig flytter på tingene. Sådan var
det også her, forklarer Tor Haddeland.
Et af flere afgørende trick er, at terrassen er drejet 15 grader i forhold til huset. Det
ville have været oplagt at føre linjerne fra huset videre, men så havde man ifølge Tor
Haddeland ikke fået det optimale ud af den imponerende udsigt over en lille sø.
– Mange ville sikkert have lavet lige linjer og lagt planker på den lange led i retning af
og er med til at give fornemmelse af et større rum.

Det nederste plateau lå tidligere ubrugt hen, men nu er det forvandlet til en brugbar terrasse,
hvor udsigten i høj grad er i fokus. Liggestolen er fra spanske Gandia Blasco, puden er fra
Missoni og købt i The Vic Shop ligesom det store håndklæde.
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udsigten, men vi har lagt dem på tværs. Det bremser øjnene, fastholder blikket i haven
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Kunsten at lege
med kontraster
Tor Haddeland er direktør
i Designhaver, der har
specialiseret sig i krævende
og eksklusive haveløsninger.
Tor Haddeland er god til at
jonglere med linjer og skabe
kontraster mellem materialer. Derfor kunne man nemt
tro, at han selv er barn af et
miljø fyldt med lige linjer og
stram minimalisme. Sådan
er det dog langtfra.
– Min fortid passer slet ikke
ind her. Jeg er vokset op på en
gammeldags gård i den vilde,
sydnorske natur, hvor jeg

Det lille bassin trækker visuelt søen

stadig tager på vandreture.

helt op på terrassen. Gasbålet midt
i bassinet er en lille detalje, som det
var en stor udfordring at bygge.
Der var ingen godkendt løsning i
Danmark, og Designhaver valgte
at udvikle et bål sammen med BP.
Tor Haddeland fortæller:
– De ville dog ikke lægge timer i
arbejdet. Det forstår jeg godt nu …
Alene smeden brugte mere end 100
arbejdstimer, og det svære var at få
en ren flamme, der ikke blæser ud
ved det mindste vindstød.
Det lykkedes til sidst.
Alle plantekrukkerne på terrassen
er fra Presix Plus, og lanternerne
er fra Outdoor Company.

Selv om naturen ifølge Tor
Haddeland ikke sådan lige
kan kopieres, så brænder
han for at raffinere naturmaterialer som granit og
træ og sirligt føre dem ind
i en helt ny sammenhæng.
– Det er jo små stykker natur,
jeg sætter ind i en ramme.
Brugen af lys er med til at få haven til at virke som ét stort rum, når solen er gået ned. De to

Netop dobbeltheden mellem

største træer er oplyste, og haven har yderligere 10-12 mindre spots. Selv i en sen nattetime
giver lyset – ikke mindst set inde fra huset – en oplevelse af, at hjemmet fortsætter udenfor.

blød kreativitet og streng
matematik får haven til at
hænge sammen, og det
kræver virkelig hård disciplin

▼

at få den balance til at gå op.
Tor Haddeland har bragt flere virkemidler i spil for at snyde synet og booste rumfornemmelsen. Fx er terrassen også opdelt i to niveauer, så alt efter hvor man sidder i haven, får man meget forskellige oplevelser af de enkelte rum. Sidder man fx ved bordet
bagest i terrassens “spisestue”, ser man ikke det nederste niveau. Rejser man sig og går
mod vandet, så kommer den nedre terrassedel til syne, hvor man afsondret kan slænge
sig i en liggestol, læse avisen og nyde udsigten.
Undervejs mod vandet vil man sandsynligvis kaste et blik ned på underlaget, der er
endnu et eksempel på det gennemtænkte miks af kontraster. Ned mod loungezonen er
der nemlig lagt granitfliser i lige rækker, så stenene ligner det oliebehandlede plankegulv, der dominerer spisezonen.
– Den rå granit imiterer træet, og granitbelægningen får en plankeeffekt. Det er ikke
bare en belægning, men lange rækker af ekstra effekt, siger Tor Haddeland.
I det hele taget er havedesigneren rigtigt godt tilfreds med frugten af de enormt
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mange arbejdstimer, der ligger bag enhver lille fuge og kant.
– Jeg sidder med den helt rigtige mavefornemmelse. Terrassen er den helhedsoplevelse, jeg havde drømt om. Samtidigt har den ikke stemplet 2010 på sig, for den
rækker frem i tiden. At sidde her er som at køre i en luksusbil med et tidløst design.
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