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Reportaža: Great Dixter

Vrt novih kombinacij
Great Dixter je posestvo na jugovzho-
du angleške pokrajine Sussex. Na njem
sta v neločljivo celoto povezana hiša
in vrt, kjer je vse svoje življenje bival in
ustvarjal Christopher Lloyd
(1921–2006), eden največjih vrtnarjev
druge polovice prejšnjega in začetka
novega stoletja. Njegove številne knji-
ge in članki, ki jih je objavljal v stro-
kovnih revijah in časnikih, so navduše-
vali in bili vir navdiha za množico ljubi-
teljev in vrtnarjev.

V rtnarjenje je bilo del Lloydovega ži-
vljenja od rane mladosti. Na svojih
mešanih gredah, kjer so skupaj po-

sajena tako manjša drevesa, grmovnice,
trajnice, čebulnice kakor enoletnice in dru-
go sezonsko cvetje, je skozi desetletja pre-
izkušal različne kombinacije rastlin, ki jih je
združeval predvsem po barvi. Znan je bil
po tem, da je ustvarjal nemogoče preplete
barv, kar se je včasih izkazalo za popoln
uspeh, drugič pa za »poskus«, ki si ga je

bilo vredno zapomniti zato, da ne bi kdaj
doma poskušali česa podobnega. Z nepo-
srečenimi kombinacijami je večkrat sprožil
kritike, vendar ga to ni motilo pri ustvarjal-
nem delu.
Navduševale so ga tudi naključne kombi-
nacije rastlin, zlasti ko so se samosevne
trajnice na lepem pojavile na najrazličnej-
ših koncih gred. Jesensko pobiranje seme-
na in razmnoževanje rastlin je bilo nasploh
njegovo ljubo opravilo. O tem si je veliko
dopisoval z legendarno angleško vrtnarico
Beth Chatto. V pismih sta si tako dolgo iz-
menjevala izkušnje, da je na koncu nastala
celo knjiga – Dear Friend and a Gardener,
ki je vir koristnih nasvetov za vsakega vr-
tnarja. Lloyd je na svojem vrtu vzgojil in
učil veliko število vrtnarjev in ljubiteljev, saj
je bilo izobraževanje eno od njegovih po-
slanstev. V zadnjih letih življenja ga je
spremljal in bil njegova desna roka Fergus
Garrett, ki zdaj vodi vrt in s sodelavci skrbi
za njegovo zapuščino.

V skladu z lokalnim duhom

Christopher Lloyd je življenje preživel na
družinskem posestvu Great Dixter. Zgo-
dovina posestva in njegovih številnih
zgradb sega daleč nazaj v leto 1220, ko je
bilo ime Dixter prvič zabeleženo v pisnih

1. Vhod v hišo, ki je delo znamenitega
arhitekta Edwina Lutyensa, krasijo po-
sode s sezonskim cvetjem. Hiša je zapr-
ta za splošno javnost, tako da si lahko
njeno notranjost ogledamo le ob po-
sebnih dogodkih.
2. Pot iz enega dela vrta v drugega vodi
pod zanimivim obokom, zamislijo Luty-
ensa, ki je znal na zanimive načine upo-
rabiti preproste materiale, kot je ope-
ka. Čar obokom in stopnicam dajo tudi
rastline, ki so se ugnezdile v razpoke.
3. Dimniki na skednju so prav zanimive
oblike in so vidni z najrazličnejših kon-
cev vrta. V ospredju fotografije so dali-
je, jesenske astre in okrasna trava srši-
ca, Calamagrostis x acutiflora 'Karl Fo-
erster', ki jo na vrtu zasledimo večkrat.

1 2



deloindomdeloindom 14. oktobra 2009119 3



deloindomdeloindom 14. oktobra 20091204 5

6

7

8



deloindomdeloindom 14. oktobra 2009121

virih, najstarejša še obstoječa zgradba pa
je nastala leta 1450. Na posestvu so se ves
čas menjali lastniki. Leta 1910 ga je kupil
Nathaniel Lloyd, uspešen in bogat trgo-
vec, ki se je upokojil že v svojih zgodnjih
štiridesetih letih ter se posvetil svojima ho-
bijema – lovu in igranju golfa. Poročil se je
s hčerjo ravno tako bogatega londonskega
odvetnika in imela sta šest otrok; Christop-
her je bil najmlajši.
Nathaniel Lloyd se je takoj po nakupu po-
sestva lotil temeljite obnove tako zgradb
kot vrta oziroma kmetije. Sprva je sodelo-
val s takrat znamenitim arhitektom sirom
Ernestom Georgeem. Pri idejah se nista
ravno ujela, saj je arhitekt razmišljal pred-
vsem o rušenju starih objektov in novogra-
dnji, torej nekakšni viktorijanski hiši, Lloyd
pa je želel stavbe ohraniti in jih obnoviti.
Njuna pot se je razšla, hkrati pa je lastnika
navdušil Edwin Lutyens (1869–1944), ki je
bil učenec Ernesta Georgea. Lutyens je bil
kot arhitekt poznan in priznan že v svojih
zgodnjih dvajsetih letih. Priznanje so mu
prinesli načrti za serijo podeželskih hiš, pri
katerih je uporabljal predvsem lokalne
gradbene materiale, značilne za tisto po-
krajino, ki pa jih je znal razporediti in obli-
kovati na svoj način. Tako so obnovili stara
poslopja, iz drugega dela pokrajine prene-
sli, obnovili in priključili obstoječim zgrad-
bam še eno staro poslopje, da je bilo v hiši

4. Linda Jones, ki ureja sezonske publi-
kacije vrta, prireja dogodke za t. i. pri-
jatelje vrta in skrbi za pritok sredstev
za fundacijo. Pomočnik glavnega vrt-
narja, Tom Coward, je izkušen in prefi-
njen vrtnar, ki zadnji dve leti snuje
barvne kombinacije na vrtu.
5. Panešplja, Cotoneaster horizonta-
lis, se s svojo previsno obliko rasti in
rdečimi plodovi lepo dopolnjuje s sve-
tlo modrimi cvetovi astre, Aster 'Little
Carlow'. Oranžna raketica, Kniphofia
sp., v ozadju cveti za ta letni čas kar
preveč razkošno.
6. Večino rastlin vzgojijo sami in so na
razpolago tudi obiskovalcem. Vrtnari-
ja je znana po zanimivih trajnicah, red-
kih enoletnicah in po veliki zbirki sro-
botov.
7. Znotraj živih mej iz strogo rezane ti-
se se sprehajamo po številnih potkah,
ob katerih so grede s trajnicami in gr-
movnicami.
8. V različne ptiče oblikovani topiariji
iz tise so zelo zahtevni za vzdrževanje.
Natančno jih oblikujejo vsako leto, saj
tisa v angleškem podnebju hitro raste.
9. Grede so polne najrazličnejših ra-
stlin, med katerimi se pojavljajo tudi
naključni sejanci.
10. Zelo stara lesena samokolnica, ki
je pripadala Christopherju Lloydu.
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dovolj prostora za veliko družino. Lutyens
je zasnoval tudi vrt, ki v prvotni obliki ob-
staja še danes. Posebno lepe so številne
potke, stopnice, zidovi, oboki, klopi in dru-
gi elementi, ki nosijo arhitektov pečat.

Različni deli, različni obrazi vrta

Pri zasnovi vrta sta z Lutyensom sodelova-
la tudi Christopherjeva mati in oče. Mati je
bila navdušena nad travniškimi rastlinami,
tako da je travnik še zdaj del vrta – in to ce-
lo na dveh koncih: v sadovnjaku, kjer raste
dobrih sto let stara hruška viljamovka, ki še
zmeraj obrodi, ter takoj za vhodom na vrt.
Travniki so lepi predvsem maja in junija, ko
na njih cveti množica divjih rastlin, med
katerimi so posebno ponosni na kukavice.
Oče je oblikoval t. i. potopljeni vrt, Sunk
Garden, z vodnim motivom in bogato za-
saditvijo. V tistem času so posadili tudi žive
meje iz tise. V delu vrta, ki se zdaj imenuje
kar Topiary, so iz njih v poznejših letih za-
čeli oblikovati različne motive ptic. Ker v
vlažnem angleškem podnebju z milimi zi-

11. Pisana mešana greda, ki je sesta-
vljena iz grmovnic, trajnic, čebulnic in
sezonskega cvetja. Vsako leto je malo
drugačna, saj na njej preizkušajo najra-
zličnejše barvne kombinacije.

mami in nikoli vročimi poletji tise zelo hitro
rastejo, jih morajo rezati vsako leto. To je
precej zahtevno in natančno delo. Pona-
vadi začnejo avgusta in včasih končajo šele
novembra. Mešane grede oziroma t. i.
Long Border so grede, na katerih rastejo
najrazličnejše rastline, od grmovnic, traj-
nic, enoletnic do manjših dreves. Na njih
preživijo vrtnarji kar precej časa, tako da so
vedno videti polne in zanimive. Enoletnice
in sezonsko cvetje sadijo in menjajo tudi
do trikrat na leto. Vse sadike že vnaprej
pripravijo v vrtnariji. Zanimiv je tudi ekso-
tični vrt, Exotic Garden, ki je poln rastlin,
kot so banane, palme, kane in druge,
predvsem z velikimi barvitimi listi ali razko-
šnimi cvetovi z močnim vonjem. Eksotični
vrt je najnovejši del vrta, saj sta ga pred
desetletjem skupaj zasnovala Christopher
Lloyd in glavni vrtnar Fergus Garrett. Po-
leg vrtnarije, obzidnega vrta, kjer gojijo ze-
lenjavo, je tu še del, ki se imenuje The High
Garden. Gre za nekakšne vrtne sobe, ob-
dane z visokimi živimi mejami iz tise, zno-
traj katerih so grede s trajnicami.

Od aprila do oktobra

Great Dixter je vedno poln obiskovalcev,
ne glede na vreme. Za vzdrževanje in
ohranjanje Lloydove zapuščine so ustano-

vili sklad, ki skrbi za zbiranje finančnih
sredstev za oskrbo tako vrta kot znameni-
tih lesenih stavb. Na vrtu je zaposlenih šest
ljudi, stalno pa imajo na praksi študente in
vrtnarje z najrazličnejših koncev sveta. De-
luje tudi združenje prijateljev vrta, za kate-
re organizirajo še posebna predavanja,
praktične prikaze del, na primer, kako po-
saditi gredo s trajnicami, kako jo potem
vzdrževati in podobno. Prav tako gostijo
različne seminarje, letos decembra bodo
prvič izvedli božični sejem, na katerem bo
mogoče kupiti lokalne, ročno izdelane iz-
delke, zraven pa spada še vrtnarija, ki je
znana po lepem izboru trajnic, enoletnic in
srobotov. Vrt je za obiskovalce odprt od
začetka aprila do konca oktobra. Takrat ga
začnejo vrtnarji pripravljati na zimo in po-
birati seme številnih rastlin, ki bodo nasle-
dnjo sezono na razpolago obiskovalcem
ali jih bodo posadili na gredah.
Great Dixter je vrt, poln različnih motivov,
detajlov, ki v človeku vzbujajo različna raz-
položenja in porodijo najrazličnejše ideje.
Vsekakor eden izmed tistih, ki si jih je ob
obisku Velike Britanije vredno ogledati.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar
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