
Haveidealer – barokhaven, landmands-
haven og den engelske landskabshave

De historiske idealer ses ofte i byens offentlige 
parker. Til gengæld er mange af vores boligom-
råder anlæg fra 50 - 70’erne. Moderne skifter, og 
det kan skabe nogle sammenstød, når friarealer 
skal anlægges eller renoveres.

Det er forskelligt, hvad vi mennesker synes er 
’flotte’ uderum. Der er ikke noget rigtigt eller for-
kert i vores smag, men det kan blive dyrt at passe 
og pleje uderummene, hvis de plejes anderledes, 
end de er anlagt og tænkt. 

Når uderum skal planlægges og renoveres, er 
det vigtigt, at beboere, driftspersonale og land-
skabsarkitekt kan sætte ord på, hvad man synes 
er flot. I planlægningen skal der bruges tid på at 
afstemme, de forventninger man har til anlæg-
gets udformning og stil. 

Havedrømme
og afstemning af forventninger

Skal buskene vokse frit som ’i den engelske land-
skabshave’ eller klippes som i barokhaven? Skal 
græskanterne ’stikkes’ og jorden luges – eller skal 
buskene vokse ud over græsset?

De to spørgsmål er typiske eksempler på forskel-
lige haveidealer som har, økonomiske konsekven-
ser for driftsbudgettet. Det tager tid at klippe hæk 
og stikke græskanter. Det var måske slet ikke 
rådgiverens intention, men en vane hos driften. 

Modernismen 
– vores haveanlæg i 1950 - 70’erne

Den moderne have kan tolkes som en renselses-
proces, hvor alt det overflødige fra tidligere tiders 
mode skrælles væk. Ligesom man i arkitekturen 
ser at al facadepynt forsvinder, sådan blev det 
også i havekunsten.

Barokhaven med de klippede buksbomhække og par-
terremotiver i farvet grus er planlagt som en demon-
stration af magt og rigdom. I barokhaven er naturen 
under kontrol - noget man kan tæmme og forme. Ba-
rokhaven kan ses omkring os f.eks. når vi klipper træ-
erne og hækkene og anlægger grusstier.

Mange byparker er anlagt efter idealerne i Den Engel-
ske Landskabshave. Her er idealet, at haven skal se 
så naturlig ud som muligt, med slyngede stier gennem 
lunde, og lysthuse med udsigt over ’den vilde natur’. 
Landskabshaven er dog lige så nøje planlagt som 
landbo- eller barokhaven.



For landmanden er jorden et levebrød. Den smukke have er ordentlig og ukrudtsfri for en landmand, som skal leve af 
jorden. I køkkenhaven står grønsager i lige rækker, så der let kan luges ukrudt. Kanten mellem græs og bede er skarpt 
optrukket – så græsset ikke vokser ind og tager energi fra afgrøderne. 

Havedrømme 
-afstemning af  
forventninger



” Dårlig kommunikation mellem rådgiver, drift og be-
boer kan føre til misforståelser så friarealrenoverin-
gen ender som et kompromis, ingen synes er flot!

I 50’erne til 70’erne hvor mange af vores store boligafdelinger er opført, blev byggeriet effektiviseres og haverne til bo-
ligblokkene viste tidens ideal om åbenhed og rationalitet. Lange lige blokke i 3-4 etager blev der anlagt brede stier af 
asfalt eller betonsten og der var store åbne friarealer med meget græs og enkelte træer og busketter. Den åbne grønne 
park med luft og plads blev modstykket til de trange baggårde med dårlig hygiejne og alt for lidt plads. 



Med elementbyggeriet og standardiseringen i 
50’erne fulgte også ændringer i havekunsten. 
Først forsvandt alle de buede linjer og buede sti-
forløb og derefter det frodige og varierede plante-
valg. Modulprojekteringen og kranspor sørgede 
for at huse lå på lige flader i lange lige rækker og 
karréer.  Naturens terræn blev til lige flader med 
terrænmure imellem og træerne kom på række. 
Alt, hvad der var fladt og firkantet blev moderne. 

Landskabet i byen blev også præget af tidens 
idealer om byplanlægning. Fra 60’erne bliver 
byerne mindre og mindre klare. Strukturændrin-
ger på arbejdsmarkedet (bl.a. at familier får flere 
penge, kvinderne kommer ud på arbejdsmarke-
det, flere får bil, flere vil have større bolig) æn-
drer måden der bygges boligområder på, og den 
måde man i byplanlægningen geografisk place-
rer erhverv og byggeri adskilt fra hinanden. Det 
progressive i ånden fra dengang handlede om 
afhjælpning af boligmanglen, at rydde op i slum-
kvartererne, at adskille industri og boligkvarterer 
og bygge større og sundere boliger. 

Fotomanipulationer er også en måde at vise, hvordan man forestiller sig de fremtidige forhold. Her forslag til renovering 
af voldanlægget på Christiashavn, så vandet igen bliver synligt.

Det kan være svært at forestille sig, hvor meget tin-
gene fylder – og hvor meget der er plads til på fri-
arealet. At arbejde med modeller i så stor målestok 
at beboerne kan lave forslag i modellen – er én måde 
at arbejde med friarealerne i 3 dimensioner.  Fra bebo-
erworkshop i forbindelse med renovering af friarealer i 
Remisevænget Øst. 
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forventninger



Lydhørhed og afstemning af forventninger
Afstemning af idealer betyder også, at rådgiveren 
må være ægte lydhør over for beboernes ønsker. 
Måske rådgiverens stil er for fremmed eller moder-
ne, så beboerne synes det bliver for upersonligt. 

Der kan være svært at gøre store bebyggelser 
personlige og lokale. Det handler om at skabe et 
tydeligt hierarki mellem offentligt og privat – og 
gøre det tættest på boligen lokalt og nærværende. 

Ofte ønsker beboere blomster og noget som er 
hyggeligt. Det kan være svært at forene med 4 
etages betonbyggeri. Hvis rådgiveren ikke er 
ægte lydhør over for beboernes ønsker sker der 
ofte det, at så snart anlægget er færdigt begyn-
der beboerne at tilføre andre elementer med et 
andet udtryk. Friarealet kan ende med at blive et 
miskmask af forskellige stilarter, som ser rodet ud. 

Når idealer afstemmes er det vigtigt at forstå, at 
vi ikke ser og hører det samme – selv når vi tror 
vi taler tydeligt. Ikke to mennesker ser det samme 
for deres indre øje, når man siger ’… Og du går 
på en sti hvor der vokser buske og træer ….’

Det lille eksempel viser forhåbentlig, at der må 
både tegninger, modeller, fotos og ture til virke-
lige steder til, for at sikre, at de parter, der er in-
volveret i en friarealrenovering, arbejder mod de 
samme mål. 

Slagsiden er de store monotone boligbebyggel-
ser og industrikvarterer. Byen og landskabet er 
opløst - tilbage er områder med boliger og om-
råder med industri uden hierarki – forbundet af 
et net af veje, jernbaner m.v. der danner knude-
punkter – men uden et centrum i gammeldags 
byforstand. Mange af de store almene bebyggel-
ser er netop fra denne periode. Her er den store 
udfordring at gøre bebyggelserne rare at komme 
til og være i.

Landskabsarkitektens ideer og 
ejendomsfunktionærernes havepleje

Det er vigtigt, at rådgiverens forslag respekterer 
driftens vilkår, så den daglige drift ikke bliver unø-
digt besværlig. F.eks. hvis der er for smalle stier, 
så maskiner ikke kan komme til eller beplantnin-
ger kræver for meget pleje. 

Et klassisk eksempel, hvor rådgiverens tanker 
ikke stemmer overnes med driftens pleje er, at 
landskabsarkitekten har planlagt et bed med bu-
ske, som skal vokse frit og buskene ’vokse sam-
men’ til ét stort busket. I stedet bliver buskene 
klippet 1 til 2 gange årligt i top og på sider (også 
kaldet en varmemesterbeskæring). Det betyder 
både unødigt tidsforbrug til klipning og bar jord 
mellem buskene, hvor der skal bruges tid på at 
luge ukrudt – og ekstra tidsforbrug er lig flere 
driftsudgifter.

Det koster også rigtig mange lønkroner at stikke 
græskanter og luge ukrudt i den bare jord mellem 
busk og græs (som i landmandshaven) – tid og 
penge der bruges unødigt, da tanken er, at de 
valgte buske skal lukke tæt ned til græsset, hvis 
man ikke klipper buskene.

Benyt Tjeklisten

• Bilag 1 - Uderum for alle



– bakker i gård…på tegning og i virkelighed… Det er svært at forestille sig, hvordan det er at gå igen-
nem dette uderum i virkeligheden både terrænets be-
vægelser med bakker og støttemure og beplantnin-
gens farver.

Havedrømme 
-afstemning af  
forventninger

Rådgivers tegning med bakker skræmte beboerne, som troede de var meget høje. Bakkerne blev reduceret så meget 
at de i anlæg næsten ikke kan ses og slet ikke har en funktion længere.
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