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Den Hvide By, Frederiksberg

HAVEBYEN
Havebyer i Danmark, England og Tyskland – før, nu og i fremtiden?
Tekst og fotos: HELLE RAVN & PETER DRAGSBO
Baggrund
Havebyen, The Garden City, er blandt
by- og landskabshistorikere og byplanlæggere et velkendt begreb ude
i verden – ikke mindst i England,
hvor idéen opstod omkring 1900, og
hvor den første haveby i verden,
Letchworth, smykker sig med titlen
First Garden City. Men også i Tyskland, hvor der i årene 1907-25 opstod en mængde Gartenstädte og i
flere andre lande er begrebet kendt
eller blevet kendt, ligesom der i
1994 i vores naboland Sverige udForsidefoto: Haveby i Letchworth, England.

kom en fin monografi om svenske
trädgårdsstäder.
I Danmark har begrebet ”haveby”
indtil nu været næsten ukendt. Når
vi nævner begrebet, associerer
nogen til haveboligkvarterer af alle
slags, mens andre tænker på urban
gardening og den slags. Men Danmark har faktisk en række spændende havebyer fra perioden fra
1898 til omkring 1925. En af de
mest typiske er andelsboligforeningen Grøndalsvænge i København,

liggjorde, at vi dels har kunnet rejse
rundt i hele landet og dokumentere
havebyer, dels har gennemført en
studierejse til England (hvor vi besøgte 6 af de mest betydningsfulde
“klassiske” Garden Cities), dels to
rejser til Tyskland, hvor vi især studerede Tysklands første haveby, Hellerau ved Dresden samt Krupps
haveby i Ruhr-distriktet og havebyerne i og omkring Berlin. Samtidig
Adelgade 60’erne
har vi været gennem en omfattende
litteratur- og arkivsøgning.

som for nylig blev kendt i medierne,
da de førte sag mod Københavns
Kommune om værdisætningen af
husene (en følge af et sammenstød
mellem den gamle kollektive havebyidé og nutidens boligmarked). Nogle
af de mest interessante er arbejderbyggeforeningerne fra årene omkring
1900 (som vi har fundet ud af er
unikke for Danmark) f.eks. de ”hvide
byer” i Valby og på Frederiksberg. I
Odense er der en meget interessant
gruppe havebyer og desuden bl.a. i
Helsingør, Nakskov, Kolding, Horsens og Århus.

Om bogen
Vi tænkte allerførst, det skulle være
en coffee table book med hovedvægt på Danmark. Men da vi kom
dybere ind i emnet – og fik lejlighed
til at rejse rundt i Europa – indså vi,
at emnet fortjente en fagligt-videnskabelig behandling.

En del af havebyerne har fået deres
egne beskrivelser, især i forbindelse
med de mange 100-års jubilæer i de
sidste 15 år – og den historiske bevidsthed er stærk og voksende i de
fleste havebyer (der er f.eks. bevarende lokalplaner for over 50 %).
Men der har aldrig været lavet en
sammenlignende undersøgelse og
en samlet beskrivelse af de danske
havebyer. Det er de, vi har gjort!

Undersøgelsen og den efterfølgende
publikation er den første beskrivelse
af havebyer i Danmark – og samtidig
inddrages et europæisk perspektiv.
Det har bl.a. bidraget til, at vi – trods
de mange fælles træk og inspirationsveje i de europæiske havebyer
– kan karakterisere “den danske haveby” som forskellig i forhold til de
engelske eller tyske havebyer.

Om undersøgelsen
På baggrund af vores mangeårige
forskning i hhv. dansk havekultur og
dansk byggeskik og byhistorie formulerede vi et projekt, som dels
skulle gennemgå og beskrive et
bredt udvalg af danske havebyer,
dels sætte dem ind i en større sammenhæng ved at sammenligne de
danske havebyer med engelske og
tyske havebyer.

De danske havebyer er en spændende historie. Havebyen er som i
de øvrige europæiske lande fremvokset som en del af opgøret med
den industrialiserede storby med
dens slumkvarterer og lejekaserner,
men også udtryk for et ønske om
løsninger i fællesskab, fri for spekulation i jord og boliger. Samtidig blev

Vi opnåede støtte fra Farumgaardfonden og Th. Dreyers Fond på i alt
75.000 kr. til studierejser. Dette mu3

lige skala og imødekommer behovet
for afgrænsning og miljømæssig
identitet, tæthed og nærhed, fællesskab og bæredygtighed, sammenhæng mellem fælles og private rum
og en arkitektur og havekultur, der
tager udgangspunkt i stedet.
Også herhjemme er der i forskellige
kredse opstået en ny interesse for
fællesskaber og bæredygtighed, for
sammenhængen bolig-have, overskuelighed og small scale.

havebyerne præget af en nye bebyggelsesformer og hustyper (især inspireret fra England), ny byggeskik
(med fokus på de hjemlige traditioner) og en ny forståelse af helheden
af boligen, haven og de grønne elementer i byerne. Det er i sig selv en
historie, der gør en dansk bog om
havebyer til et must.
Men der er også – som den nye interesse i England og Tyskland viser
– en dagsaktuel grund til at beskæftige sig med havebyen. I de senere
år er havebyerne i flere lande nemlig
blevet studeret med ny interesse.
I England udkom der således i 1992
en bog om havebyen past, present
and future, og samtidig en bog i
Frankrig om havebyens genkomst
samt endelig i Tyskland 2012 et aktuelt værk med titlen Gartenstadt.
Geschichte und Zukunftsfähigkeit
einer Idee.
Her ses havebyen som et alternativ
til den senmodernistiske byplanlægning med dens opløste bylandskaber og store skalaer – et alternativ,
der igen inddrager den menneske-

Havebyerne fra årene før og efter
Første Verdenskrig kan og skal ikke
efterlignes i alle detaljer. Men de bør
kunne inspirere: Rundt om i Europa
bygges der nye havebyer – og vi har
bl.a. i Hellerau set en ny bebyggelse,
der forener alle havebyens klassiske
små elementer med moderne arkitekturformer. Derfor håber vi også,
at bogen om havebyerne kan blive et
indlæg i diskussionen om fremtidens byer og livsformer.

SE FOREDRAG S. 7

Nyt havebybyggeri i Hellerau, Tyskland
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JOURNALNUMMER 01.02.05-P16-4-18!
HELLE MATHIASSEN, DORTHE PALM, HANNE EGEBJERG
OG KIRSTEN HJARNØ MATHIASSEN

Bag denne overskrift gemmer sig et nyt lokalplanforslag om parkeringspladser versus rekreative områder i Hobro.
Det er By og Lands opfattelse, at de
rekreative områder i Hobro skal fastholdes som rekreative fællesarealer
i henhold til Kommuneplanens rammebestemmelser, som byrådet vedtog så sent som i 2013, og ikke
omdannes til store parkeringsanlæg
og 14 m højt byggeri, der kun skal
anvendes én gang om året.

aktivitetsmuligheder og en by med
store rekreative muligheder.
Attraktive byer tiltrækker udvikling.
Tidligere flyttede arbejdskraften efter virksomhederne. I dag er tendensen derimod, at virksomhederne
flytter efter arbejdskraften eller et
spændende by-, erhvervs- og forskningsmiljø.

Få andre danske byer har samme
enestående beliggenhed ved vandet
som Hobro, hvor bymidten ligger
kilet ind mellem Mariager Fjord og
Vestre Fjord. De rekreative værdier
ved Vestre Fjord og forbindelserne til
Hobro Bymidte og fjorden bør derimod udbygges og styrkes som omdrejningspunkt for byens udvikling:

Virksomheder, der ligger i mindre attraktive områder, har vanskeligere
ved at skaffe arbejdskraft. De forholdsvis billige transportmuligheder
og mulighederne for distancearbejde betyder, at man ikke behøver at
bo, hvor man arbejder. Friheden til at
vælge netop det sted at bo, som
bedst opfylder familiens ønsker,
øges. Det spiller en stigende rolle,
at byens udseende, karakter og det
image, der knytter sig til byen, passer med familiens livsstil og holdninger. Der tegner sig et tydeligt
mønster for, hvor folk gerne vil flytte
hen. Der er stor interesse for byer,
der opfattes som attraktive landskabeligt og kulturelt. Andre byer mærker næsten ikke noget til den øgede
byggeaktivitet.

Der er de senere år sket et holdningsskifte. Smukke byområder og
landskaber med rekreative muligheder har større betydning. Der efterspørges ikke by i metermål, men by
med specielle kvaliteter, der netop
tilfredsstiller den enkeltes ønsker.
Også af hensyn til erhvervsudviklingen og turismen er det vigtigt for en
by at være attraktiv. Hobros unikke
placering ved vandet giver et stort
potentiale for at styrke attraktiviteten og tiltrækningskraften. Fjorden
giver mulighed for at styrke byens
karakter som en smuk by ved vandet, en by med mange spændende

I foreningen har vi undret os over, at
antallet af p-pladser ved det igangværende byggeri ved Vestergade/
Korsgade ikke opfylder bestemmelserne i lokalplan 98/2016 – og hvor
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skal de tilsyneladende 10 manglende p-pladser til den private bebyggelse placeres? Af gældende
lokalplan side 15 fremgår:

I lokalplan 98/2016, bilag 3 illustrationsplan, viser bebyggelsen, at der
skal etableres 38 p-pladser (inkl. 5
carporte).

“Parkering
Antallet af parkeringspladser skal
opfylde Mariagerfjord Kommunes
parkeringsnorm. Den parkeringsnorm, som er gældende på nuværende tidspunkt, er vedtaget af
Mariagerfjord Kommunes byråd den
27. januar 2011. Heri er det bestemt at, at der for tæt-lav boligbebyggelse skal etableres følgende
antal parkeringspladser pr. bolig:
• To parkeringspladser eller
• en parkeringsplads plus en halv
parkeringsplads i et fælles anlæg.”

På en nyere illustrationsplan kan vi
imidlertid se ændringer mht. både
grundplaner for lejlighedsbyggeriet
og p-pladser, således at der nu kun
kan etableres 28 p-pladser, dvs. der
mangler 10 p-pladser i forhold til lokalplanens bebyggelsesplan! Hvor
skal de placeres?
Andre muligheder
Et innovativt tankesæt til løsning af
de manglende P-pladser i midtbyen
kunne være et P-hus på den gamle
STARK- grund!

Bilag 3. 98/2016 med 38 p-pladser

Nyt forslag 2018 med kun 28 p-pladser
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ARRANGEMENTER FORÅRET 2019

FOREDRAG OM HAVEBYEN - SOM BÆREDYGTIGE BYER
Helle Ravn, mag.art. i europæisk etnologi og fhv. museumsinspektør ved Langelands Museum. Peter Dragsbo, mag.art. i europæisk etnologi og fhv. overinspektør ved Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.
Havebyen, The Garden City, var en idé, der opstod i England omkring 1900 som reaktion
mod industribyernes stenørken. I dag diskuteres idéen igen som en model for fremtidens mere grønne og bæredygtige byer. Der er inspiration at hente til byggeri i menneskelig skala og med rod i traditionen, når mag.art. Helle Ravn og Peter Dragsbo tager
os med til Havebyer, før, nu og i fremtiden. Alle er velkomne.
Arrangør: By og Land Mariagerfjord, 23251683. www.byogland-mariagerfjord.dk
Arkitektforeningen Nordjylland, 98162904

HAVEBYEN
TORSDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 19.00-21.00.
NB: Tilmelding på byoglandmf@outlook.dk senest 10.2.
Sted: GASmuseet, Gasværksvej 2, 9500 Hobro
Pris: Kr. 75.- Medlemmer har gratis adgang.
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ARRANGEMENTER FORÅRET 2019

Lindenborg slot

FOREDRAG OG FILM OM HERREGÅRDE I ØSTHIMMERLAND
TIRSDAG DEN 19. MARTS KL. 19.00-20.00
Sted: Hobro Bibliotek, Store sal. Entré: Medlemmer gratis/ikke medlemmer kr. 25.
Alle er velkomne.
Hans Flou, pensioneret politimand, er lokal kendt naturfotograf og har produceret
smukke film om naturen i og omkring Mariagerfjord, men nu også om de gamle herregårde i området.
Hans Flou viser første del i serien ”Slotte og herregårde i Østhimmerland - Natur og
kultur”, der omhandler Lindenborg, Gl. Viffertsholm og Kongstedlund. Filmen varer 35
min. Flou fortæller før filmen lidt om stederne.
”De gamle herregårde rummer en masse kultur, og der er som regel en fantastisk natur
i og omkring disse steder, da ejerne forstår at passe på både bygningerne og naturen.
Så filmen er ikke bare ‘murstenø.” Den omhandler Lindenborg, Kongstedlund og Gl.
Viffertsholm, og Hans Flou er nu i gang med 2. del, der omhandler Visborggård, Havnø
og Thygeslund.

HUSK GENERALFORSAMLING!
Foreningens generalforsamling afholdes efter foredraget iht. vedtægterne

TIRSDAG DEN 19. MARTS KL. 20.00-21.00
Sted: Hobro Bibliotek, Store sal. Gratis adgang og kaffe/kage kun for medlemmer.
Medlemsskab kan tegnes ved indgangen.
8
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ARRANGEMENTER FORÅRET 2019

Wiffertsholm

EKSKURSION TIL WIFFERTSHOLM GODS
- hvor godsejer Flemming Christian Ramshart Lindegaard vil fortælle om godsets
historie i fortid og nutid.
Gammel Wiffertsholm er en utrolig flot og markant bygning, som oprindelig er opført
af Axel Tønnesen Viffert i 1576. Godset ejes i dag af Birthe Alvilde Axelsdatter Dinesen,
gift Lindegaard, og Flemming Christian Ramshart Lindegaard.
Axel Viffert lod efter oprettelsen af Wiffertsholm opføre en hovedbygning på gården,
der i 1750'erne erstattet af et trefløjet anlæg i bindingsværk i to etager. En del af
denne bygning er endnu bevaret. Sidefløjene brændte dog, men dele af hovedfløjen
blev inkorporeret i den nuværende hovedbygning, som daværende godsejer Axel Dinesen lod opføre i 1915 under ledelse af een af samtidens kendte arkitekter Jens Ingwersen. Den nye hovedbygning bestod oprindeligt af en enkelt fløj i bindingsværk. I
1948 tilføjede man en kort nordfløj også udført ved arkitekt Jens Ingwersen. Han var
arkitekt for telefonselskabet KTAS og har tegnet de fleste af dette selskabs bygninger,
men har også deltaget i renoveringen af en lang række godser.
Hovedbygningen, der er opført i bindingsværk, har et rødt tegltag, der gennembrydes
af markante kviste. Hovedbygningen har været omgivet af gamle brede vandgrave, der
for størstedelen blev tildækkede i Axel Dinesens tid som ejer. Til gården hører desuden
en stor have samt skov- og agerlandskab.

EKSKURSION TIL WIFFERTSHOLM GODS
ONSDAG DEN 20. MAJ KL. 19.00-21.00
Mødested: Gammel Wiffertsholm, Wiffertsholmvej 15, 9560 Hadsund.
Man sørger selv for transport. Medl. 30 kr. Ej medlem 50 kr. Kaffe/Kage 20 kr.
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REGNSKAB FOR BY OG LAND MARIAGERFJORD 2018

HUSK: Du har mulighed for at tegne abb. på fire numre af By&Land for kun kr. 110.
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BY OG LAND MARIAGERFJORD BUDGET 2019

Salen var fyldt og god spørgelyst til Leif Høghs foredrag om bybevaring i Mariager

KONTINGENT 2019
Det er tid for kontingentbetaling for 2019.
Kontingent og bladet By og Land (såfremt dette ønskes) bedes venligst indbetalt
senest den 11. marts 2019. Se betalingsoplysninger på bagsiden.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Jørgen B. Simonsen
Kasserer i By og Land Mariagerfjord
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Bestyrelsen
Formand: Claus Pico Stæhr, Østergade
29, 9550 Mariager. Tlf.: 23251683.
staehr@staehrgrafisk.dk

Hjemmeside:
www.byogland-mariagerfjord.dk.
Mail: byoglandmf@outlook.dk
Facebook: www.facebook.com/
ByLand-Mariagerfjord

Næstformand: Leif Høgh, Vejrmøllegaarden 8, 9550 Mariager.
Tlf.: 98541783/40171783.
leif@l-hoegh.dk

Kontingentsatser:
Personligt medlemskab
kr. 100,00 årligt
Firma medlemskab
kr. 200,00 årligt
Bladet By og Land
kr. 110,00 udkommer 4 gange årligt
og betales sammen med kontingent.

Kasserer: Jørgen Borup Simonsen,
Vestbakken 45, 9550 Mariager.
Tlf.: 29708775. bjsiprivat@gmail.com
Sekretær: Poul Bergmann, Lyngbakken
30, 9560 Hadsund. Tlf.: 20879875.
bergmannpoul@gmail.com

Medlemskab/Kontingent:
Kontingent samt eventuelt blad bedes
indbetalt på konto med angivelse af
navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på foreningens konto i:
Jutlander Bank
Reg. nr. 9336 konto nr. 3365774187
eller
Sparekassen Vendsyssel
Reg. nr. 7230 konto nr. 0001489554

Kirsten Hjarnø Mathiassen, Vester Bakker 7, 9500 Hobro. Tlf.: 98523525.
kirsten.hjarnoe@gmail.com
Peter Valeur Riise, Hanehøjvej 9, Ajstrup,
9560 Hadsund. Tlf.: 98573710.
Hanne Egebjerg, Aalborgvej 82, Glargårde 9560 Hadsund. Tlf.: 98162904.
by@landskab.com.
Suppleanter: Helle Mathiassen,
helle_mathiassen@hotmail.com
Dorthe Palm Hansen,
dorthepalm1@gmail.com

For at lette kommunikationen til vore
medlemmer vil vi gerne have oplyst vore
medlemmers e-mail adresse og telefonnummer. Send en e-mail til kasserer Jørgen Simonsen på bjsiprivat@gmail.com.
Adresseændring bedes også meddelt
kasseren.

Revisorer: Jytte Frederiksen og Karen
Bente Holmgaard. Revisorsuppleant:
Søren Frederiksen.

STÆHR GRAFISK

HUSK: Du modtager By&Land Mariagerfjords medlemsblad to gange om året.
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