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I en stressfyldt højhastighedsverden får flere og flere brug for at hive det mentale stik ud og vende blikket
mod noget helt basalt. I haven handler det om at slippe fantasien og kreativiteten løs og nyde nogle intense
og selvforglemmende stunder på sin grønne legeplads. Med visioner og fantasi kan vi alle skabe os et lille

malerisk haveunivers, hvor bierne summer og syrenerne bidrager til den romantiske stemning. En uhøjtidelig
og lidt nostalgisk have, som nogen gange bliver kaldt for mormorhave og andre gange med et engelsk udtryk

for cottagehave.

 

Jytte Aggerholm Justesen er en af pionererne inden for denne havestil, og mange kender hende fra instagram
og haveblogs som Tante Grøn. I bogen øser hun af sine erfaringer med sin egen have, hvor hver centimeter er
dækket af planter og blomster. Hun giver gode råd til typiske cottagehaveplanter og krydrer teksten med

historiske kapitler om havestilen og personlige fortællinger samt ikke mindst stemningsmættede og poetiske
fotos.

 

En cottagehave er kendetegnet ved, at den ikke er spor designet. Den vokser organisk frem. Stilen er
uprætentiøs og personlig og handler først og fremmest om stemning og sjæl. En cottagehave lader sig ikke
helt styre og grundlægges først og fremmest på planternes præmisser.  Den er skabt i symbiose med haven og
haveejerens inderste væsen. Den besidder en ærlighed og en nærmest naiv uskyld, og frugttræer, bærbuske,

krydderurter, andre spiselige afgrøder og blomster vokser i en skøn blanding.

 

At skabe en cottagehave er at freestyle og lytte til hjertet.

 

Jytte Aggerholm Justesen har tidligere skrevet bogen "Tante Grøns have", som er udgivet på forlaget
Klematis. Bogens fotografier er taget af Susan og Jesper Durup.
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