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Vrt Lille Malundus na Danskem
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Danska, država z razgibano preteklo-
stjo, ki velja za eno najbolj razvitih v
Evropi, je znana tudi po slovitem skan-
dinavskem oblikovanju, ki se ne kaže le
v arhitekturi, izdelovanju pohištva in
drugih predmetov, temveč tudi v obli-
kovanju vrtov. Prefinjen občutek la-
stnikov za združevanje rastlin in lepo-
to je ena glavnih značilnosti zasebne-
ga vrta Lille Malundus v bližini Århu-
sa, ki je odprt tudi za javnost.

V njem sta zakonca Gregersen v štirih
desetletjih zbrala rastline z najra-
zličnejših koncev sveta. Vendar vrt

ni samo zbirka. Lastnika pravita, da to ni
dovolj. Rastline je treba znati lepo in pravil-
no združevati, saj bodo le tako zablestele v
vsej svoji lepoti in razkošnosti. Za to pa je
potrebno veliko znanja, izkušenj in tudi
občutka za lepoto in za naravo.
Na območju današnjega okrasnega vrta je
bila do leta 1961 goveja farma s pašniki,
pozneje so se lastniki odločili za pridelavo
krompirja. Že v tistem času sta zakonca
Gregersen posadila več velikih dreves, da
bi delno zaščitila kmetijo pred vetrovi,
hkrati pa bi bila v okras. Tako je nastalo
osnovno ogrodje današnjega vrta. Večina
teh dreves še vedno stoji, le da so nekatera
zaradi velikosti močno obrezana, da ne bi
jemala preveč svetlobe rastlinam, ki so po-

sajene pod njimi. Gregersenova sta postala
tudi člana lokalnega hortikulturnega zdru-
ženja, v katerem so se zbirali ljubitelji ra-
stlin in si med seboj izmenjevali znanje,
ideje in rastline. Še pred desetletji je bilo
dosegljivih veliko manj primerkov, kot jih
je mogoče dobiti zdaj, ko jih lahko po in-
ternetu naročimo od koderkoli na svetu.

Odločitev za okrasni vrt
namesto krompirja

Leta 1970 sta zakonca odpotovala v Angli-
jo in tam sta ju vrtna umetnost in zbiranje
rastlin popolnoma zasvojila. Odločila sta
se, da bosta počasi opustila kmetovanje in
svoje delo, energijo, znanje in denar preu-
smerila v razvoj okrasnega vrta. Leta 1975
sta ga prvič odprla za obiskovalce. Na za-
četku so bili to bolj zbiratelji in maloštevilni
ljubitelji rastlin. Po besedah lastnikov se ji-
ma je med druženjem z njimi porodilo veli-
ko idej, ki sta jih pozneje uresničila na vrtu.
Pomembno je bilo tudi leto 1992, ko se ji-
ma je med obiskom Japonske odprl nov
pogled na vrtno umetnost. Potovanje je
spodbudilo nastanek japonskega vrta, ki
sta ga umestila na notranje dvorišče svoje
pritlične hiše. Vrt Lille Malundus je sesta-
vljen iz več med seboj povezanih delov,
skozi katere nas vodijo široke travnate ali
manjše peščene poti. Rožni vrt je najlepši

na začetku poletja, junija in julija, ko so vr-
tnice v polnem razcvetu. V njem se bohoti-
jo najrazličnejše grmaste vrtnice, ki s svo-
jim vonjem napolnjujejo ozračje. Leseno
ogrodje daje oporo za nekaj kultivarjev
vzpenjavih vrtnic, predvsem pa za srobote,
Clematis sp., ki so njihovi dobrodošli spre-
mljevalci. Obojim delajo družbo številne
trajnice, kot so kadulja (Salvia nemorosa),
nageljni (Dianthus sp.), talini (Thalictrum
sp.), plahtica (Alchemilla mollis), krvo-
močnice (Geranium sp.), če jih naštejemo
le nekaj. Tako ostane ta del vrta zanimiv
tudi jeseni, ko vrtnice in sroboti odcvetijo,
trajnice pa ohranijo cvetove do pozne jese-
ni.
Med vrtnicami se sprehodimo do dela vrta,
ki je še v nastajanju, v njem pa je posajena

1. Vrt privablja posameznike in skupine, ki
si s seboj pogosto prinesejo malico. Za
oddih so zato zgradili prijeten pokrit
prostor, ki ga vidimo v ozadju fotografi-
je.
2. Lesena hišica s slamnato streho v ro-
žnem vrtu je obkrožena z angleškimi vr-
tnicami, trajnicami in manjšimi drevesi.
Med vrtnicami so izbrani le kultivarji, ki
lepo uspevajo v danskem podnebju.
3. Po obisku Japonske sta se lastnika
odločila preoblikovati notranji dvorišč-
ni vrt po načelih japonskega oblikovanja
vrtov.
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zbirka z res vseh koncev sveta. Naprej pot
vodi do peščenega vrta, kjer so v pesku
uspevajo manjši grmički in trajnice, ki pre-
nesejo sušo in manj hranilna tla. Veliko ra-
stlin v peščenem vrtu je sejancev, saj so za-
radi slabih rastnih razmer matične rastline
propadle, preživeli pa so sejanci.
Rahlo kisla tla v senci velikih dreves godijo
rododendronom in azalejam. Del vrta, kjer
so posajene te razkošno cvetoče grmovni-
ce, se imenuje Gozd rododendronov. Goji-
jo tako naravne vrste kot množico kultivar-
jev, ki so razlikujejo po barvi in času cvete-
nja, po višini rasti ter po velikosti in obliki li-
stov. Lastnikom so posebno ljube azaleje,
saj so barve njihovih cvetov bolj živahne,
predvsem pa se jim listje jeseni lepo obar-
va. Ta del vrta je v polnem razcvetu od
konca aprila do začetka junija. Rododen-

4. Pomemben element na vrtu je voda, ki se
iz potočkov izliva v manjšo vodno kota-
njo, obdano s skalami, vodnimi in močvir-
skimi rastlinami.
5. Lastnika vrta, zakonca Gregersen, sta
navdušena ljubitelja rastlin, ki jima je v
40 letih svoje zemljišče uspelo spremeniti
iz živalske farme v vrt, ki ni samo zbirka
rastlin, temveč so te posajene v prelepih
kombinacijah in v harmoniji s širšo okoli-
co.
6. Grmaste vrtnice so na cvetličnih gre-
dah posajene s kultivarji srobotov, Cle-
matis sp., in vrstami trajnic, ki jih ponava-
di sadimo v tako družbo. Na fotografiji je
kadulja, Salvia nemorosa.
7. Povsod vodijo široke travnate poti. Po
večjem delu vrta so posajena velika dreve-
sa, ki izvirajo še iz časov, ko je bila tu
kmetija.
8. V veliki zbirki rododendronov in azalej
so tako naravne vrste kot kultivarji. Ti se
razlikujejo po barvi cvetov, času cvete-
nja, po obliki in velikosti listov ter po sa-
mi rasti. Družbo jim delajo hoste.
9. Pod drevesi rastejo grmovnice in traj-
nice, ki v poletnih mesecih, ko večina dre-
ves in grmovnic že odcveti, zažarijo v naj-
različnejših barvah in oblikah cvetov. Ju-
nija so oranžno cveteli jegliči, Primula
sp.
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drone in azaleje dopolnjujejo manjši iglavci
in drevesa, predvsem pa trajnice senčnih in
polsenčnih leg, ki prenesejo tudi kisla tla.
Med njimi prevladujejo različni jegliči
(Primula sp.), hoste (Hosta sp.), svetilke
(Cimicifuga sp.), šaši (Carex sp.), vrtne
kresnice (Astilbe sp.), telohi (Helleborus
sp.), mlečki (Euphorbia sp.) in druge.

Preobrat po obisku Japonske

Na sredini vrta sta lastnika naredila vzpeti-
no iz kamnov najrazličnejših oblik, velikosti
in vrst kamnin ter tako ustvarila podlago za
rast različnih gorskih in blazinastih rastlin,
ki se oprimejo podlage. Največ je sicer skal
iz tufa, ki je zelo porozen in omogoča rast
številnim trajnicam. Čez vrt se vije tudi po-
toček, ki se prelije v manjšo vodno kotanjo.
Tam uspevajo vodne, obvodne in močvir-
ske rastline. Kotanja sama pa privablja
množice žuželk in ptičev.
Japonski vrt v hišnem atriju je prostor zase.
V nasprotju z drugimi deli vrta, ki se na tre-
nutke zdijo celo malo zasičeni, saj skoraj ni
praznega prostora, kjer ne bi bila posajena
vsaj kakšna majhna, če že ne večja in raz-
košna rastlina, je japonski vrt oblikovan
bolj minimalistično. Na zelo majhnem pro-
storu so zastopani vsi elementi – skale, vo-
da in rastline, kot so japonski javor, bam-
bus, različni bonsaji in druge –, vendar de-
luje kljub temu umirjeno in harmonično. Je
prostor za meditacijo in počitek.
Vrt Lille Malundus je primer vrta, ki je na-
stal iz navdušenja in ljubezni lastnikov do
rastlin in narave. Za brezhibno vzdrževanje
in ohranjanje je potrebnega veliko znanja,
izkušenj, pravilnega načrtovanja in trdega
dela. Poleg lastnikov skrbi zanj še en člo-
vek, kar je malo. Zakonca Gregersen napo-
vedujeta, da se mu bosta posvečala, dokler
jima bo dopuščalo zdravje. Vendar pou-
darjata, da vsakodnevno energijo črpata
ravno iz svojega dela, rastlin in iz narave.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar
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