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Pilefletterens have 
ved Esrum Sø

Når man ankommer til Lisbet Ka-
ares have, har man fornemmel-
sen af at have fundet noget helt 

unikt. Alene det at finde frem til stedet sker 
ad mange små, krogede veje, der ender i en 
smal grusvej, hvor kun ærindekørsel er til-
ladt. Knaser man sig forsigtigt videre, fø-
rer grusvejen langs bredden af Esrum Sø, 
og her dukker haven pludselig op som en 
åbenbaring i den tætte bevoksning. For en-
den af en aflang plæne ligger et lavt, sort 
bjælkehus og putter sig mellem store, fuldt 
udvoksede løvtræer.

PILEDYRKNING I FORHAVEN
Foran huset har Lisbet anlagt et 15 meter 
langt staudebed i hele plænens længde. I be-

det har hun kun brugt tre forskellige stau-
der, nemlig stor tusindstråle, fjerbuske  og 
astilber. De er til gengæld alle høje, kraftige 
og lidt grove stauder, der passer perfekt til 
de store forhold, og de trives perfekt i den 
våde jord i halvskyggen under birketræer-
ne. De tre kraftigtvoksende stauder er gode 
til at holde ukrudtet væk, så det er en løs-
ning, der kun kræver lidt pasning, og som 
har vist sin holdbarhed gennem mange år.
På den anden side af plænen ligger et bed i 
tilsvarende størrelse tilplantet med forskel-
lige pil i rad og række. Pilene bruger Lisbet 
som flettemateriale, men beplantningen har 
også en flot effekt, især om vinteren, når de 
oprette skud tegner farverige streger i luften.
En række birketræer på tværs af plænen gi-

Lisbet Kaares have ligger i naturskønne omgivel-
ser ved skov og sø. Her har hun skabt en meget 
personlig have med plads til både naturen, mange 
dekorative detaljer og hendes egne kreative pileflet-
installationer.

Frank Kirkegaard er uddannet land-
skabsarkitekt med speciale i haver.  
Arbejder som freelance havearkitekt 
og fotojournalist. www.hortus.dk

Lisbet Kaare og Johannes Krogs sorte 
bjælkehus ligger i en lysning mellem høje 
løvtræer med udsigt til Esrum Sø. I det 
store staudebed foran huset vokser stor 
tusindstråle, fjerbuske og astilber.
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ver perspektiv til kigget op mod huset, og vender man sig om, er 
der udsigt over Esrum Sø, hvor vandet blinker i modlyset. Hele sce-
neriet indrammes af kraftige mørke træstammer langs søbredden.

ROMANTIKKEN BLOMSTRER BAG HUSET
Haven bag ved huset er helt anderledes og meget mere intim og 
privat. De store linjer har her måttet vige for en rigdom af detal-
jer. Overalt er der dekorative arrangementer med krukker, figurer, 
zinkkander og meget andet.
Især omkring huset med den gamle terrasse er der mange forskelli-
ge indtryk. Her får livskraftige klatreplanter lov til at boltre sig vildt 
og skaber dermed en fri og frodig stemning omkring huset. Især 
en kraftig tobakspibeplante, der vokser hen over et hegn, som deler 
terrassen op, giver et nærmest tropisk udtryk til stedet.
Neden for terrassen har Lisbet anlagt flere blandede staude- og ro-
senbede, som er holdt i blå, lilla og rosa farver. Bedene er kantet med 
buksbom eller lave fodhegn af pileflet, som Lisbet selv har flettet.
På trods af de mange farver og detaljer mener Lisbet ikke selv, at 
hun er en “blomsterpige”. Hun går mere op i havens former og 
strukturer samt i bladenes form og overflade, men blomsterbedene 
trives nu alligevel på smukkeste vis og er nærmest overvældende i 
deres frodighed.

LAND-ART I SKOVHAVEN
Midt i haven vokser en gruppe høje, fuldt udvoksede rododen-
dron, og bag dem ligger en lille skovhave, som Lisbet har beva-
ret, efter at hun sammen med sin mand, Johannes, overtog stedet i 
1998. Dengang var haven lidt af et vildnis med kratagtig skov, men 
hun har nænsomt restaureret den ved at fjerne enkelte træer og 
rydde op i underskoven.
Med sin forkærlighed for overflader og strukturer er skovhaven Lis-
bets ubetingede favoritsted i haven. Den rummer flere spændende 
installationer, som Lisbet selv har kreeret. Mest markant er “vindu-
esvæggen”, som består af et stort stykke armeringsnet, hvori der er 
flettet pilegrene ind mellem jernstængerne. En installation, der har 
stor effekt i den mørke bevoksning, når eftermiddagssolen drejer i 
modlys og giver lysspil gennem vinduet.
En anden af skovhavens land-art-inspirerede installationer opstod, 
efter at nogle af skovens træer var blevet fældet. Lisbet samlede de 
opskårne stammer i cylinderformede stakke omgivet af trådnet. 
Disse “brændestakke” står nu som markante fikspunkter i under-
skoven. Det er ikke meningen, at træet skal bruges til brænde. Stak-
kene har udelukkende et dekorativt formål, men som sidegevinst 
skaber de gode levesteder for insekter og andet småkravl.

BYGNINGER, DER PASSER TIL HAVEN
Langs havens skel ligger et anneks, som parret har bygget af tjæret 
tømmer og genbrugsvinduer, så det passer fint ind i haven sam-
men med det originale bjælkehus. Annekset rummer et orange-
ri, hvor frostfølsomme planter som citrusplanter, duftgeranier og 

Bag huset er stilen mere romantisk med 
roser, buksbomhække og pileflethegn. De 
snoede piletræer har Lisbet kreeret. Her 
ses ‘Rosa Mundi’ og storkenæb ‘Rozanne’.
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OPLEV SELV HAVEN
Du har selv mulighed for at opleve Lisbet Kaares have ved 
Haveselskabets Havefestival i juni 2012. Haven er åben for 
besøgende tirsdag den 26. juni og onsdag den 27. juni. Beg-
ge dage kl. 19-21.

� De dekorative, cylinderformede brændestakke står som fiks-
punkter i skovhaven. Her fungerer de samtidig som levesteder for 
mange insekter og andet dyreliv.
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� I orangeriet dyrker Lisbet frostfølsomme planter som 
citrusplanter, duftgeranier og Aloë vera. I forgrunden står en 
kardemomme. 

� Fra haven foran huset er der direkte adgang til Esrum Sø, 
hvor kajakkerne lydløst glider forbi på vandet. Træstubbene 
er rester fra et stort, gammelt træ.

� De spredte birketræer på plænen giver perspektiv til kig-
get op mod det lave, sorte træhus, og set fra huset danner de 
høje træer en fin, mørk ramme om udsigten til søen.
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Aloë vera får lov at folde sig ud. Og i forhaven ud mod Esrum Sø 
har parret bygget et andet drivhus, som passer til de øvrige sort-
malede bygninger.
Det uopvarmede drivhus i forhaven bruger Lisbet til forspiring og 
stiklingeformering om foråret. Om sommeren dyrker hun tomater, 
peberfrugter eller blomster, alt efter hvad hun har lyst til det pågæl-
dende år. Og om vinteren laver hun et telt af bobleplast inde i driv-
huset, så hun kan overvintre sarte planter som kameliaer og oliven-
træer, som der ikke længere er plads til i orangeriet.

EN HAVE MED SJÆL
For Lisbeth har det især været vigtigt at skabe en personlig have 
med sjæl. Hun har ikke haft en egentlig plan at arbejde frem efter, 

men haven er stille og roligt vokset frem som små knopskydninger 
og finjusteringer af den i forvejen idylliske plet. Hun har tydeligvis 
sans for at arbejde med de små detaljer, men hun har også beva-
ret overblikket og anlagt de store linjer med sikker hånd, og så har 
hun formået at flette de nye tiltag sammen med den eksisterende 
bevoksning, så der er opstået en smukt afstemt helhed.
Lisbeth mener, at det er vigtigt at gå forsigtigt til værks og være me-
get påpasselig, når man skal restaurere en have, især når den har 
store træer, som det kan være fristende at fælde for at skabe lys og 
luft. For Lisbet har det været vigtigt at bevare sjælen i haven, selvom 
hun har lavet mange ændringer undervejs, og netop sjæl og person-
lighed er det indtryk, man efterlades med, når man forlader pileflet-
terens have ved Esrum Sø. 

� Langs huset står forskellige mynter i pilekurve, som Lisbet 
selv har fremstillet. Hun dyrker selv mange af de pil, hun 
bruger til pileflet af kurve og skulpturer i haven.

HER ER VI PÅ BESØG
Lisbet Kaare og Johannes 
Krogs idylliske have på 2.500 
kvadratmeter ved Nødebo i 
Nordsjælland ud til Esrum Sø. 
Det klassiske sorte bjælkehus 
og Lisbets flotte beplantninger 
og land-art-installationer spil-
ler fint sammen med naturen 
og understreger den personlige 
stil i haven. Se flere billeder fra 
haven på www.lisbetkaare.dk.

� Skovhaven rummer flere land-art-installationer, bl.a. 
“Vinduet”, som hun selv har skabt efter inspiration fra et 
udenlandsk havemagasin. Installationen er lavet af et 
armeringsnet, hvori der er flettet pil ind mellem felterne.
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Tobakspibeplantens store, hjerteformede 
blade skaber en frodig stemning på ter-
rassen sammen med klematis, løvefod og 
klatrehortensia.


