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At indrette en have er som at skabe et hjem...

- lidt hjælp til valg af havearkitekt / haverådgiver

Af Jens Peter Jacobsen & Knud Bundgaard, unikaHaver.dk

Hvem beder en husarkitekt om at lave et hus ud fra ønsket om en bestemt
sofa, en vandhane, eller et maleri..? Nej, - huset må bygges i den ønskede
stil og først derefter indrettes med møbler, lamper og alt det andet
personlige udstyr, som netop gør huset til dit hjem...
Med den samme mursten kan der bygges både store og små, spændende og
kedelige huse; - det er ikke materialerne, men arkitekturen og dermed
formgivningen, der gør den store forskel...
Når man beder en havearkitekt om at lave en haveplan, går mange fejlagtigt ud fra at der er tale om en møblering
af haven med planter. En haveplan kan laves af nærmest hvem som helst og bliver derfor også tit en afspejling af
netop denne opfattelse...
Mange haveplaner udføres tit som rene beplantningsplaner og hvis det kun er det man ønsker hjælp til, er sagen
jo næsten lige til... Vælg hvem som helst med forstand på planter alene !
Tit kan det være svært at gennemskue, hvad en haveplan rummer...
- Og også svært at vide, hvad det egentlig er man ønsker hjælp til...
Da så mange udøvere på markedet tager udgangspunkt i havens indhold, vil
mange automatisk tro, at en haveplan udelukkende handler om dét.
Det er straks nemmere at skelne imellem husarkitekter og indretningsarkitekter,
når snakken går på boligindretning...
Ganske væsentligt for det arkitektoniske udtryk i haven, er 'belægningerne' eller
flisearealerne, som en kyndig havearkitekt altid tager stilling til i planlægningen
og i opbygningen af havens rum.. Uderummenes arkitektur.
Fremhæves dette ikke, kan du være næsten sikker på at den pågældende 'havearkitekt' eller havedesigner indretter
indholdsmæssigt med blomster og grønt; - altså en planteplan.
Når du beder en uddannet og erfaren HaveArkitekt om hjælp til at skabe
din personlige have, er det som udgangspunkt en langt mere vidtrækkende
proces, der er tale om...
Først skal haven 'bygges' op som et hus; - med gulve, vægge, lofter og rum.
Først derefter kommer buske, træer og blomster ind som det personlige
'krydderi', der sammen med placering af forskelligt inventar, så som
flagstang, skur, trampolin og belysning, giver haven den intimitet, som gør
den til netop dit foretrukne værested...
En oase der giver plads til personlig udfoldelse, - ganske som i dit hjem !
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Ønsker du at gøre haven til en integreret del af dit hjem, er det derfor den kyndige og faguddannede havearkitekt
du skal kikke efter, når du søger hjælp; - om ikke for andet, så blot for at se forskellen på den arkitekttegnede
have og én der er planlagt ud fra plantevalg alene...
Hos unikaHaver.dk arbejder vi dagligt med formgivning og indretning af haverum. Formsproget og den rumlige
virkning er det styrende. Materialevalg til belægninger og inventar er sammen med plantevalget naturligvis også
en del af arbejdet, men er ikke det styrende for, hvordan haven kommer til udtryk...
Leder du efter andet og mere end en planteplan, skal du derfor søge efter de faguddannede havearkitekter. Der er
tale om en videregående uddannelse med titlen 'Landskabsarkitekt'; - eller også kaldet 'Havearkitekt', - hvis man
skal bruge den mere jordnære og rammende titel, for dem i branchen der beskæftiger sig med private haver og
'uderum' omkring erhvervsbygninger, samt ofentlige pladser, parker og torve.
Da titlen 'havearkitekt' ikke er en beskyttet tittel, vil du i din
søgen, desværre støde på flere som kalder sig havearkitekter og
havedesignere, uden at have den fornødne baggrund og ballast...
Som tommelfngerregel vil dem, der er uddannede, som regel
skilte med det i et eller andet omfang; - for netop at gøre
opmærksom på forskellen.
Vælg derfor din haverådgiver med omhu og gør dig klart inden du
søger hjælp, hvad det egentlig er, du er ude efter...
Måske er du slet ikke klar over hvilken verden, der kan åbne sig,
hvis du får en veluddannet og erfaren havearkitekt inden for
dørene og med ud i din have...

For god ordens skyld skal det dog med, at nogle haveplanlæggere uden egentlig uddannelse, på enkelte punkter godt
kan være på højde med de faguddannede havearkitekter.
Vores bedste råd må derfor være at du forsøger at fnde de
hjemmesider der tiltaler dig mest, kikker på både billeder og
tegne-eksempler af udførte haveplaner, før du vælger...
Selv i lille gengivelse på nettet bør en havetegning se spændende
ud og virke 'fortællende' i sit udtryk… Klik rundt og døm selv.
Undlad i første omgang at sammenligne priser...
En ny bil vælges sjældent efter prisen alene... Alle biler har fre
hjul og kan køre; - glæden ved kørslen er dog meget forskellig fra
person til person og kan ikke prissættes...
Det sker for øvrigt ikke så sjældendt endda, at vores løsninger bliver billigere i det lange løb…
www.unikahaver.dk
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