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1. Introduktion
Jeg møder Haveforeningen Lykkeland1 for første gang en lun forårsaften i
marts 2007. Der er stille i haveforeningen på denne min første aften. Endnu
har haveejerne ikke indfundet sig; vejret er for koldt og dagen for kort. Det
skal snart ændre sig, og i løbet af april og maj fyldes haveforeningen med liv.
Flagene hejses, gardinerne trækkes fra, havelågerne åbnes, de små haver
indrettes med sirlige bede, og havegangene rives energisk for at befri dem for
forræderisk ukrudt.

For mange repræsenterer haveforeningen indbegrebet af det hjemlige,
gennemsnitlige, danske – for mig var haveforeningen min eksotiske felt og
foreningens beboere ukendte fremmede. Jeg havde lånt en kolonihave af en
venlig kollega sommeren over, og glædede mig til på den måde at kunne
komme tæt på kolonihavelejerne i foreningen, og opnå forståelse for det at
have kolonihave. Aldrig før havde jeg sat mine ben i en haveforening, og
derfor var det bestemt ikke en tilnærmelse at betragte haveforeningen som
eksotisk og ukendt. Dertil kom, at haveforeningen rent antropologisk er
uudforsket land. Jeg var i høj grad på fremmed grund.

1

Herefter HF Lykkeland. Haveforeningen samt informanternes navne er anonymiserede.
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1.1 Motivation, formål og problemformulering
Nærværende speciale bygger på et feltarbejde i en haveforening i
Storkøbenhavn udført over sommeren 2007. Min motivation for specialet var
først og fremmest knyttet til denne empiriske felt. Haveforeningerne oplever i
disse år en renæssance. Hvor haveforeningerne tidligere blev befolket af en
mindrebemidlet, homogen arbejderklasse (Tholstrup 1980, Therkildsen 1970),
fyldes de små haver nu også af unge, veluddannede mennesker med kreative
jobs og pengepungen i orden. Dette vakte min interesse, for hvad skyldes
denne fornyede interesse for kolonihaven, og hvad sker der, når nye
generationer udfordrer den gængse kolonihavepraksis? Samtidig var jeg draget
af den tilsyneladende lidt stereotype forestilling, der prægede mine og mine
bekendtes forståelse af kolonihavelivet. Når jeg fortalte om mit projekt, fik jeg
ofte kommentarer om, at så skulle jeg nok rigtig ud og drikke filterkaffe på
ternet dug, slå en sludder af over hækken med naboen osv. Kolonihavefolket
fremstilles ofte i fx medier og danske film som folkelige, joviale og lettere
resignerede mennesker, der ikke har mange andre bekymringer i livet end at
holde øje med naboen og pleje prydhaven. Samtidig knyttes kolonihaven til
såvel den politiske højrefløj og fejringen af det nationale Danmark2 som til
arbejderbevægelsen. Jeg fik lyst til at undersøge, hvor meget sandhed der

2

Ved Dansk Folkepartis årsmøde i 2007 havde partiet således valgt at lade et lille kolonihavehus opbygge, for ifølge
Dansk Folkepartis pressechef at ”vise, at vi tager kolonihavefolket og de danske traditioner alvorligt. Samtidig er det et
selvironisk indslag i forhold til alle der synes, at vi er lidt kolonihaveagtige” (Henriksen 2007).
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ligger i disse populære forestillinger. Hvordan udspiller livet sig egentlig i en
haveforening i Danmark?

Specialets formål er dobbelt. For det første har det til formål at kaste et
antropologisk blik på et empirisk felt, der ikke tidligere har været behandlet i
antropologien; haveforeningen. Her ønsker jeg at bidrage med et nuanceret
empirisk billede af livet, som det leves og opleves i haveforeningen. For det
andet har specialet et mere teoretisk formål, hvor jeg vil undersøge, hvad
haveforeningen kan bidrage med i forhold til en antropologisk forståelse af
steder og deres betydning med et særligt fokus på modernitet3.

Specialets problemformulering lyder:
Hvordan kan haveforeningen forstås som et sted i en moderne kontekst?
Denne problemformulering søges besvaret ved hjælp af følgende tre
underspørgsmål:
•

Hvordan forestiller og praktiserer kolonihavelejerne haveforeningen som
sted?

•

Hvordan kommer kolonihavelejernes forestilling og praktisering af stedet
til udtryk i haveforeningens sociale og materielle indretning?

•

Hvilke steder produceres i det moderne, og hvordan kan haveforeningen
som sted relateres til sin kontekst af modernitet?

3

Min brug af modernitetsbegrebet vil blive udlagt i den analytiske ramme.
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Problemformuleringen og de tre underspørgsmål vil blive angrebet i den
rækkefølge de her er præsenteret. I kapitlet ”Baggrund” vil jeg kort
introducere til den empiriske kontekst. Jeg vil give en oversigtlig introduktion
til kolonihavebevægelsen i Danmark, samt introducere til HF Lykkeland. I
kapitlet ”Ind i haveforeningen” vil omdrejningspunktet være, hvordan HF
Lykkeland konstrueres som sted gennem forestillinger og praksiser, samt
hvordan denne konstruktion af haveforeningen kan aflæses i den sociale og
materielle indretning. Disse aspekter vil jeg undersøge ved dels at se på
haveforeningen som beboet sted og dels ved at undersøge den mere
ideologiske konstruktion af stedet og den materielle manifestering heraf i
haveforeningens hække. I denne del af specialet vil det empiriske materiale
være omdrejningspunkt og drive analysen frem. I specialets anden analytiske
del, ”Ud af haveforeningen”, vil analysen derimod blive drevet af det teoretiske
fokus, hvor jeg vil undersøge haveforeningen som sted i en kontekst af
modernitet4.

4

Jeg vil her understrege, at dette ikke er et globaliseringsstudie. Med fokus på steder i det moderne kan jeg ikke undgå
at berøre globalisering, men det er altså ikke fokus for dette speciale.
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1.2 Feltarbejdet
Feltarbejdet i HF Lykkeland strakte sig over sommeren 2007. Feltarbejdet
startede således på den ovennævnte forårsaften i marts, da haveforeningens
beboere begyndte at benytte haverne, og sluttede da de sidste forlod
foreningen først på efteråret. Jeg lånte en kolonihave i foreningen, og den lod
mig indgå på lige fod med foreningens andre beboere. Jeg fik således mulighed
for at ”leve” kolonihavelivet med alt hvad det indebærer af uformel social
interaktion, havearbejde og deltagelse i fælles arrangementer. Gennem
sanserne generelt samt gennem det fysiske arbejde, kan antropologen lære af
sin felt og få adgang til viden, der godt kan være uudtalt (Okely 1994:53,
Dewalt et.al 1998:264). At jeg havde adgang til min egen kolonihave gjorde,
at jeg havde mulighed for på egen krop at føle den i høj grad sansemæssige
oplevelse det er at have kolonihave og således få adgang til ikke-diskursiv
viden. Deltagelsen blev dog aldrig total, da jeg5 kun i perioder overnattede i
kolonihaven, og ellers trak mig tilbage om aftenen og skrev feltnoter hjemme.
Min tendens til ivrigt at spørge og notere gav også en vis afstand til mine
informanter i den forstand, at jeg aldrig helt blev opfattet som en af dem, fordi
jeg opførte mig lidt anderledes. På den måde mener jeg, at jeg kom udenom
deltagerobservationens paradoks mellem den følelsesmæssige involvering og
mere objektive observation (Dewalt et.al 1998:62).

5

For det meste var jeg alene i kolonihaven, men i perioder var jeg ledsaget af min kæreste, når han havde fri i
weekender og efter arbejde.
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Haveforeningen tilbød mange forholdsvis formaliserede fælles
sammenkomster, fx generalforsamling, fællesarbejde, fester osv., hvor jeg let
gled ind i sammenhængen og deltog på lige fod med andre beboere. Dertil
kom de mere uformelle sammenkomster fx sludder over hækken, møde på
havegangen, besøg hos naboen, som jeg også let gled ind i, fordi jeg fulgte
haveforeningen intensivt og på tæt hold. Haveforeningens åbne struktur hvor
hække blev holdt på et minimum, gav mig yderligere gode muligheder for at
observere kolonisternes6 daglige liv i kolonihaven. Jeg startede feltarbejdet
med at lave en ”folketælling”, hvor jeg gik fra dør til dør med et mindre
kvalitativt og kvantitativt spørgeskema, som jeg udfyldte gennem samtale med
havens beboere7. Gennem folketællingen blev jeg ikke alene præsenteret for
haveforeningens beboere på en måde, som de let kunne forholde sig til, de
lærte også hurtigt mig at kende. Ud over folketællingen og de almindelige
ustrukturerede interviews, som opstod ved den daglige interaktion i
haveforeningen, gennemførte jeg ti semi-strukturerede interviews i min
forening med i alt 17 personer, hvor jeg udvalgte interviewpersonerne efter de
indledende samtaler ved folketællingen. Jeg vurderer, at de udvalgte
interviewpersoner repræsenterer de forskellige måder, der er at have
kolonihave på i foreningen8. Derudover gennemførte jeg fire semi-

6

Jeg vælger i dette speciale af stilistiske grunde at betegne kolonihavelejerne kolonister. Dette var ikke et emisk begreb,
men stammer fra et udvalg under Miljø- og Energiministeriet, da man i 2000 skulle udarbejde et debatoplæg om
kolonihavernes fremtid op til en ændring af kolonihaveloven (Tranberg og Schiøtz 2003:9).
7
Jeg forsøgte at få kontakt med samtlige af haveforeningens beboere, men måtte opgive ved fire huse, hvor beboerne
ikke viste sig i foreningen i den tid, jeg var der. Disse søgte jeg at nå gennem et spørgeskema i postkassen, som ingen
dog valgte at returnere. En enkelt husstand afviste derudover at deltage.
8
Dog valgte jeg i de semi-strukturerede interviews at overrepræsentere haveforeningens yngre beboere lidt, for at
kompensere for deres manglende tilstedeværelse ved arrangementer i fælleshuset.
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strukturerede interviews i to nabo-haveforeninger med i alt 5 personer,
ligesom jeg ofte gik ture i disse naboforeninger. I forbindelse med interviews,
folketælling og almindelig social interaktion i øvrigt fik jeg rundvisninger i
kolonihavehuse- og haver. Jeg har desuden benyttet mig af den visuelle felt og
tog mange billeder i løbet af feltarbejdet. Fotomaterialet har jeg brugt som en
form for ”visuelle feltnoter”, og det fotografiske materiale vil være
repræsenteret i løbet af specialet. Endelig har jeg orienteret mig i relevante
dokumenter, fx vedtægter, ordensregler, avisartikler, referater mv. Jeg valgte
ikke at gennemføre formaliserede fokusgruppeinterviews, men udnyttede ofte
muligheden for at stille spørgsmål ved bordet til begivenheder i fælleshuset, og
fik således mulighed for at sætte nogle spørgsmål i spil i en form for uformel
fokusgruppe9.

Efter at have interviewet informanter fra haveforeninger omkring HF Lykkeland
samt formanden for Kolonihaveforbundet for Danmark10, finder jeg ingen
grund til at tro, at livet i HF Lykkeland skulle adskille sig væsentligt fra andre
haveforeninger under Kolonihaveforbundet i Storkøbenhavn. Mens mine
konklusioner som udgangspunkt skal betragtes som begrænset til HF
Lykkeland, kan flere konklusioner derfor med al sandsynlighed overføres til
andre haveforeninger i Storkøbenhavn under Kolonihaveforbundet.

9

For en uddybende beskrivelse af feltarbejdet henviser jeg til feltrapporten, hvor feltarbejdets forløb og metoder
beskrives mere detaljeret (Cool 2007).
10
Herefter Kolonihaveforbundet
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1.3 Analytisk ramme
Den antropologiske litteratur om haveforeningerne er begrænset. Af udgivelser
der bygger på decideret feltarbejde er jeg kun stødt på et speciale fra 1970 af
Marianne Therkildsen. Therkildsen bygger, som jeg, specialet på feltarbejde i
en enkelt haveforening i København, og Therkildsens konklusion er blandt
andet, at det er de specielle træk ved kolonihavemiljøet, der skaber en særlig
atmosfære (Therkildsen 1970:115). Hun tenderer hermed en form for
økologisk/materiel determinisme, hvor haveforeningens atmosfære eller kultur
fremstilles som noget, der automatisk vokser ud af de særlige omgivelser,
haveforeningen udgør. Denne tilgang mener jeg ikke er hensigtsmæssig i
forståelsen af kolonihavelivet. Den indebærer at alle haveforeninger må være
ens, og at kolonihavelivet vanskeligt kan forandre sig – og hvis forandring
skulle forekomme, ville det kunne tilskrives forandringer i de fysiske
omgivelser. Denne determinisme fører desuden til en overdrivelse af
haveforeningens homogenitet og underspiller kulturens forandringspotentiale.

Siden Therkildsen skrev sit speciale, er den antropologiske brug af begrebet
sted blevet grundigt debatteret og udfordret (se fx Low & Lawrence-Zúñiga
2003, Gupta & Ferguson 1997, Hastrup & Olwig 1997, Clifford 1997). Steder
betragtes ifølge disse nye perspektiver ikke som ontologisk givne, derimod
konstrueres steder diskursivt og praktiseres korporligt, eller som De Certeau
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har formuleret det: ”Space is practiced place” (De Certeau 1988:117)11. Dvs.
at steder ikke bare ”er”, men konstrueres løbende gennem diskurs såvel som
praksis, og er altid til diskussion. Herved problematiseres en række aspekter
ved begrebet sted, der tidligere havde været taget for givet. For det første er
sted og kultur ikke nødvendigvis sammenfaldende. Antropolog Arjun Appadurai
formulerer det således. ”Etnografiens ’etno’ antager en ikke-lokaliseret
kvalitet, som antropologiens deskriptive praksiser må modsvare. […] Grupper
er ikke længere nært territorialiserede, spatielt bundne, historisk selvbevidste
eller kulturelt homogene.” (Appadurai her cit. Fra Gupta & Ferguson 1997:3,
min oversættelse). Det betyder, at en given lokalitet ikke garanterer
tilstedeværelsen af fællesskab, og at stedet kan have forskellige betydninger
for de forskellige mennesker, der er med til at konstruere det gennem praksis.
Appadurai har ligefrem kritiseret stedsbegrebet som en form for metonymisk
fængsel, en antropologisk konstruktion, der fastlåser indfødte i ”topologiske
stereotyper” (Appadurai 1998; Rodman 2003:208). Adskillelsen af kultur og
sted giver også nye udfordringer for antropologien, der har været nødsaget til
at overveje tilstrækkeligheden af oprindelige etnografiske metoder i en mobil
og foranderlig postkolonial verden (Gupta & Ferguson 1997:3, Marcus 1998).
Rent antropologisk bliver det således vanskeligt at afgrænse et givent sted
som det eneste relevante for et feltarbejde - antropologen bør med andre ord
ikke lade sig begrænse af kontingente rumlige konstruktioner, og løsningen på
11

De Certeau bruger betegnelsen ”place” for lokaliteter på fx landkort og betegnelsen ”space” for meningsfulde, levede
lokaliteter. Jeg følger i dette speciale bl.a. Casey (1996) og Augé (1996) i den omvendte brug af begreberne, hvor place
(sted) betegner meningsfulde, levede lokaliteter og space (rum) det mere abstrakte rum, som man fx kan finde det på
landkort.
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dette antropologiske dilemma har været ”multi-sited” feltarbejde som en
strategi for at følge sammenhænge på tværs af lokaliteter (Marcus 1998:81).

Set i dette lys kan det synes kontroversielt, at jeg har valgt at begrænse
feltarbejdet til at omfatte en enkelt haveforening. Selvom det ikke er hensigten
med dette speciale at modsige kontingensen og multilokaliteten som en
præmis ved det moderne, er udgangspunktet her imidlertid, at steder også er
virkelige og vigtige rammer for menneskers levede liv. Jeg følger således
Olwig, der argumenterer for, at antropologen ved et ensidigt fokus på
skiftende lokaliteter kan risikere at overdrive det modernes rodløse karakter.
”Mobilitet, kontingens og opsplittelse er ikke eneste parameter i nutidens
globaliserede verden. Vigtige rammer for livet og kilder til identifikation skal
søges i de kulturelle steder, der er opstået mellem lokale og globale livsvilkår”
(Olwig 1997:35, min oversættelse). I forhold til Appadurais topologiske
stereotyper er det altså tanken at undersøge, hvorledes disse ikke kun
produceres af antropologen, men også kan betragtes som lokale
konstruktioner. Jeg har altså valgt at begrænse det empiriske felt til HF
Lykkeland, vel vidende at den klare afgrænsning som udgangspunkt er min
konstruktion af en antropologisk felt. Endelig følger jeg Casey (1996), der ud
fra en fænomenologisk vinkel pointerer, at kulturer ikke kan eksistere uden at
eksistere på steder (Casey 1996:33). Således vil en kulturel aktivitet altid
være knyttet til et sted, og kultur eksisterer ifølge Casey mere konkret og
komplet på steder end i sind og symboler (Ibid.:33). Selvom Casey ikke
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modsiger multilokaliteten, forsvarer han stedet som betydningsbærer. Med
Casey legitimeres problemformuleringens fokus på haveforeningen som et
sted, og når stedet således bringes i forgrunden og ikke negligeres som en (fra
antropologens side) ureflekteret scene for begivenhederne, mener jeg at
nærme mig en løsning af forholdet mellem feltarbejde, sted og kultur.

I modsætning til middelalderens hierarkiske rum befinder vi os, ifølge Foucault,
i dag i en epoke, hvor rum kommer til udtryk i relationen mellem steder
(Foucault 1986:23). Steder eksisterer således ikke uafhængigt som kulturelle
”øer” uden kontakt med deres omverden, men er gensidigt konstituerende. Det
er altså udgangspunktet i dette speciale, at forestillinger om sted, kultur og
identitet konstrueres i en oppositionel proces, hvor konstruktionen af stedet
ikke kun handler om hvad stedet er, men også hvad det ikke er. Ifølge Casey
er det desuden et kendetegn ved steder, at de sjældent har faste og
uigennemtrængelige grænser, derimod er porøse grænser ifølge Casey et
essentielt træk ved stedet (Casey 1996:40). For at opnå forståelse for HF
Lykkeland som sted bliver det altså nødvendigt at se på den i forhold til dens
umiddelbare kontekst, både fordi haveforeningen som sted konstrueres i
forhold til andre steder, men også fordi stedet ikke er skarpt afgrænset og er i
nær kontakt med de umiddelbare omgivelser. I dette speciale har jeg valgt at
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fokusere på HF Lykkelands kontekst af modernitet12. I udforskningen af
haveforeningens moderne kontekst er jeg inspireret af sociolog Anthony
Giddens, der skarpt skelner mellem traditionelle og moderne samfund og
hævder, at vi i dag lever i en post-traditionel verden (Giddens 1994).
Moderniteten antager ifølge Giddens endvidere i dag en radikaliseret form som
Giddens kalder højmodernitet13. Jeg følger i dette speciale Giddens forståelse
af moderniteten, der ifølge ham er kendetegnet ved adskillelsen af tid og rum,
hvor ansigt-til-ansigt relationer erstattes af relationer med fraværende andre,
ved udbredelsen af det refleksive selv, hvor individets identitet ikke er givet
men må overvejes, konstrueres og vedligeholdes fortløbende, og endelig
udlejring af sociale relationer og processer, hvor opgaver overdrages til
eksperter og hvor udveksling af varer erstattes af pengenes standardiserede
måleværdi (Giddens 2008; Giddens 2006). At jeg holder mig til Giddens i
brugen af disse begreber betyder ikke, at jeg ikke vil inddrage andre
modernitetsteoretikere i specialet, ligesom Giddens’ forståelse af moderniteten
vil blive udfordret. Fokus i forhold til Giddens vil i dette speciale ligge på
adskillelsen af tid og rum og udlejring, hvor der sker en dekontekstualisering.
Steder omformes og påvirkes i højere grad af indflydelse udefra, samtidig med
at fællesskaber ikke længere nødvendigvis er lokalt forankrede, og således får
steder ny betydning i forhold til traditionelle lokaliteter (Giddens 1994). Som
følge af disse moderne tendenser beskrevet af Giddens vil individer ofte være i
12

Haveforeningen kunne fx også med fordel betragtes i forhold til sine urbane omgivelser, men specialets omfang
pålægger mig at snævre fokus ind til kun at omhandle modernitet. Fra tid til anden vil jeg berøre urbanitetsaspektet,
men det vil ikke blive behandlet intensivt i dette speciale.
13
I denne opgave bruger jeg begrebet modernitet som et paraplybegreb for det væld af bindestregsformer, begrebet kan
antage, fx høj-modernitet, super-modernitet, hyper-modernitet osv.
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transit i det udlejrede og abstrakte moderne, på vej mellem et sted og et
andet. Antropolog Marc Augé forfølger dette træk ved det moderne, og
præsenterer begrebet ”ikke-steder” til brug for disse steder præget af
gennemfart og anonymitet, hvori det han kalder ”supermoderniteten” ifølge
ham får sit fulde udtryk (Augé 1996:109). Ikke-stederne adskiller sig fra
”antropologiske steder”, der ifølge Augé samler individuel identitet, lokale
referencer og uudtalt know-how (ibid.:101). Visse mere fænomenologisk
orienterede teoretikere, der behandler steder og beboelse,14 synes at dele
Augés pessimisme i forhold til det moderne. Den franske filosof Gaston
Bachelard (1994) virker således ikke begejstret for det urbane Paris’
muligheder for beboelse, når han konstaterer, at ”I Paris er der ingen huse, og
beboerne i den store by bor i bokse stablet ovenpå hinanden” (Bachelard
1994:26). Også den tyske filosof og fænomenolog Martin Heidegger synes
pessimistisk i forhold til det moderne, når han beskriver hytten på landet som
eksempel på et godt sted for at skabe hjem og beboelse (Heidegger 1971).
Men er det virkelig nødvendigt at undslippe det moderne for at finde gode
forhold for beboelse? Handler det moderne bare om dekontekstualisering,
udlejring og ikke-steder? For at undersøge, hvorledes haveforeningen som sted
forholder sig til disse moderne vilkår, vil jeg benytte Foucaults begreb
heterotopia, der betegner steder, der etablerer sig selv som anderledes fra
omverdenens andre steder (Foucault 1984). Jeg vil således undersøge,
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Af stilistiske grunde har jeg valgt at oversætte begrebet dwelling. Det nærmeste man kommer begrebet på dansk er
beboelse, og jeg henstiller læseren til at huske på at begrebet beboelse i dette speciale ikke skal betragtes fx som
nøgternt ejerskab af en bolig, men som den praksis det er at skabe hjem og bebo et sted.
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hvorledes haveforeningens heterotopiske egenskaber kan forstås i forhold til
haveforeningens kontekst af modernitet. Heterotopien er på samme tid
kompensatorisk og illusorisk, med andre ord er heterotopien både et
fundamentalt anderledes sted, der kan kompensere for en uperfekt omverden,
og samtidig spejler heterotopien omverdenen og præsenterer den i sin
omvendte form. Med heterotopiabegrebet bliver vi således i stand til at undgå
forsimplede modsætningsforhold mellem fx tradition og modernitet. I forhold
til HF Lykkeland betyder det, at vi kan forstå haveforeningen som et sted, der
på væsentlige punkter adskiller sig fra det moderne, og som dermed kan
komplementere vinterboligen og det øvrige liv udenfor foreningen. Netop fordi
haveforeningens anderledeshed etableres gennem en opposition til aspekter
ved dens omverden af modernitet, kan den imidlertid ikke adskilles herfra.
Således kan haveforeningen som heterotopi på samme tid betragtes som
moderne og som en opposition mod det moderne. Med udgangspunkt i HF
Lykkeland vil specialet altså undersøge, hvilke steder der produceres i det
moderne, og udfordre simple tradition-modernitet dikotomier, samt
pessimistiske forudsigelser om moderniteten som ensidig producent af
anonymiserende ikke-steder. Dette speciale skriver sig således ind i et fagligt
forskningsfelt der vedrører bolig og sted i tid og rum15.

15

Specialet skrives i samarbejde Center for Bolig og Velfærd, Realdania Forskning.
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2. Baggrund
Ofte fremstilles kolonihaver som indbegrebet af det ærkedanske, men de små
haver kendes mange steder i Europa16. Forskellige forhold kan have ført til at
haveforeningerne har fået særlig godt fodfæste i Danmark, men noget unikt
dansk fænomen er de ikke. Haveforeningernes vækst og udvikling kan
imidlertid ikke adskilles fra den regionale og historiske kontekst, hvorfor jeg i
det følgende kort vil gennemgå forudsætningerne for haveforeningernes
opståen og udbredelse, og vise hvordan og hvorfor denne bevægelse blev så
populær i Danmark. Jeg vil desuden give en oversigtlig introduktion til HF
Lykkeland.

2.1 Kolonihavebevægelsen
Haveforeningstanken som vi kender den i dag17 har grund i oplysningstidens
fattigvæsen, hvor man oprettede frihaver, der skulle modvirke aldeles
forarmelse af de dårligst stillede borgere. Der lå både en præventiv funktion i
frihaverne, som angiveligt ville afholde folk fra at drikke, mens de samtidig
skulle udfylde en sundhedsmæssig funktion ved at sørge for, at arbejderne fik
adgang til frisk frugt og grønt. Derudover kunne frihaverne fungere som

16

Fx tyske Schrebergärten (efter den tyske læge Doktor Schreber, der var aktiv i småhavebevægelsen i Tyskland),
engelske allotment gardens eller svenske Koloniträdgårdar.
17
Ideen med småhaver kan spores langt tilbage i historien, og man kender til småhaver udenfor byernes fæstningsmure
i Europa helt tilbage til 1500-tallet. Således var der i slutningen af 1500-tallet haver uden for Københavns Vold, hvor
borgerne kunne dyrke nytteplanter. Jorden udenfor volden måtte ikke bebygges, da der skulle være frit skudfelt fra
volden (Sørensen & Ravn:16), og allerede i sin spæde begyndelse, var kolonihaverne altså placeret på overskudsjord.
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disciplineringsmiddel overfor almuen og den voksende arbejderklasse18. Det
stadig mere fremherskende kapitalistiske system krævede en ny arbejdsmoral,
hvor effektivitet, præcision og sparsommelighed var afgørende faktorer. I
haven skulle disse dyder fremmes, og med til frihaverne hørte et omfattende
reglement for, hvordan haverne skulle dyrkes samt ”ordentlig” opførsel i
haverne. De første kolonihave-lignende haver blev altså oprettet fra
myndighedernes side, både som fattighjælp, men også som et middel til
opdragelse af den nye arbejderklasse, der måtte vænne sig til nye
arbejdsformer og en opdeling af døgnet i arbejde og fritid (Tholstrup 1980:69).

Deciderede kollektive haveforeninger oprettet af brugerne selv på lejet jord og
med foreningsformen, som vi kender fra haveforeninger i dag, er relativt ny.
Denne form for kolonihaver brød frem i slutningen af 1800-tallet, hvor der
opstod en fornyet interesse for småhaver, foranlediget af de forandringer, der
skete i det danske samfund i perioden. I slutningen af 1800-tallet stimuleredes
og aktiveredes industrien, og med det industrielle gennembrud fulgte massiv
befolkningstilvækst samt vandring fra land til by med voldsom vækst i
befolkningstal i de større byer til følge. Arbejdere og deres familier blev stuvet
sammen i små fugtige, uhygiejniske lejligheder, og de kummerlige boligforhold
sammen med det ensformige og dårligt betalte arbejde i industrien sled på
arbejderne og deres familier (Bech-Danielsen 2004:86). Kolonihaverne fik
18

Usikkerheden hos overklassen var omkring århundredeskiftet stor, da samfundet stod over for store forandringer. En
måde at skabe sammenhængskraft og opruste moralsk overfor socialismen skulle da være at overdrage overklassens
moralske forestillinger om familie og hjem til den splittede arbejderklasse (Löfgren 1979:118-127). Kolonihaverne kan
meget vel tolkes ind i denne proces, hvor netop hjemmet og familien bringes i centrum.
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dermed en kompensatorisk funktion i forhold til de tarvelige boligforhold i de
større byer. Som en reaktion på disse forhold, opstod en ny kobling af natur og
sundhed. Den øgede urbanisering betød en fjernelse fra naturen, og var
medvirkende til at etablere det naturlige landskab, herunder kolonihaverne,
som attråværdigt og
helsebringende19
(Löfgren 1979,
Raahauge 2006:98,
Hirsch 1995:7).
Behovet for en
kompensatorisk
fritid blev en
integreret del af

Også i kunsten oplevede man i starten af det 20. århundrede med
Vitalismen et fornyet fokus på naturen of det sunde liv. Solens
livgivende stråler, havets rensende bølger, skovens frodige vegetation
og de høje bjerges friske luft blev iscenesat som baggrund for det nye,
frigjorte menneskes tvangfrie færden. Her Willumsens "Badende Børn".

arbejdslivet og
flugten ud til naturen en vigtig del af arbejderklassens kulturmønster (Löfgren
1979:68). Et af de steder man flygtede hen var altså kolonihaven.

19

Kolonihavebevægelsen har lånt en del af sin ideologi fra en større ”garden city movement” anført af byplanlægger
Ebenezer Howard, der søgte at imødekomme storbyens problemer med sine ”Garden Cities”, selvforsynende new town
communities, placeret i behørig afstand fra den overfyldte og anonymiserende storby. Her sammensmeltede by og natur
til en ny enhed, for ad den vej at gøre en ende på social forarmelse og polarisering: ”Town and country must be
married, and out of this joyous union will spring a new hope, a new life, a new civilisation” (Ebenezer Howard 1898,
her fra Hall & Ward 1998:19, original fremhævelse)
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2.2 Kolonihaveforbundet for Danmark
I 1908 oprettedes kolonihavelejerforeningernes Forbund i Danmark, samme
forening som i dag hedder Kolonihaveforbundet for Danmark20.
Sammenslutningen havde til formål at arbejde for haveforeningernes fælles
interesser overfor de offentlige myndigheder og private udlejere og i det hele
taget virke fremmende for kolonihavesagen. Man skulle sikre ensartede
kontrakter og rimelige priser for kolonihavelejerne (Knudsen 2007)21. Selvom
Kolonihaveforbundet på nogle områder fik forbedret forholdene for
haveforeningerne i første halvdel af det 20. århundrede, levede kolonihaverne i
mange år en turbulent tilværelse, hvor truslen om nedlæggelse, trods stadig
længere lejekontrakter, hang i luften. Siden kolonihavernes storhedstid i
efterkrigsårene hvor der var op mod 100.000 kolonihaver i Danmark, er
antallet af kolonihaver i Danmark faldet markant, og i dag halveret til omkring
60.000 kolonihaver22 (Kolonihaveudvalget 2000:35; Floris 2001:44). Ved
årtusindeskiftet fik man fra politisk side nok af uvisheden og reduceringen af
kolonihaverne, og man besluttede at gøre noget for at sikre de små havers
fortsatte eksistens. Et lovforslag til beskyttelse af kolonihaverne blev vedtaget i
20

Entreprenør Jørgen Berthelsen betragtes af mange som grundlægger af kolonihavebevægelsen i Danmark. Han var
ophavsmanden bag den første egentligt kollektivt drevne haveforening, der blev oprettet i Ålborg i 1884, og arbejdede
siden aktivt for kolonihavesagen, blandt andet som formand for Kolonihaveforbundet i begyndelsen af det 20.
århundrede.
21
Kolonihaveforbundet for Danmark har i dag kolonihaver i 75 kommuner, der er 406 foreninger tilknyttet forbundet
og foreningen har et medlemstal der svarer til ca. 40.000 familier (Kolonihaveforbundet for Danmark).
22
Der findes i dag tre typer haveforeninger: 1) Nyttehaver, hvor jorden lejes, og hvor det ikke er tilladt at bygge lysthus.
2) Andels- eller parcelhaverne, hvor jorden opkøbes og enten ejes af foreningen i fællesskab eller den enkelte kolonist.
Her arbejder man efter fri markedspriser, og priserne på disse haver i Københavnsområdet er i dag mange gange højere
end hos de kolonihaver, der lejer jorden og hvor prisen reguleres af Kolonihaveforbundet (Zobel 2005:14, Tranberg og
Schiøtz 2003:157). 3) Kolonihaver, hvor jorden er ejet af kommunen, DSB eller en tredjemand. Her er det tilladt at
opføre et lille lysthus, og her ejer kolonisten huset og havens materiale og produkter, men lejer grunden. Det er denne
type kolonihaver, der hører under Kolonihaveforbundet og det er den type, som behandles i dette speciale.
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2001, og dermed indførtes et nyt begreb: ”varige kolonihaver”23. Fredningen af
kolonihaverne og den deraf følgende øgede interesse for dem har imidlertid
ført til nye uenigheder. I sommeren 2007, hvor mit feltarbejde fandt sted,
rasede en heftig debat mellem på den ene side Kolonihaveforbundet, som
ønsker at bevare det eksisterende system med ventelister og kunstigt lave
priser, og på den anden side den nyoprettede forening Kolonihavernes
Fællesrepræsentation, som arbejder for, at kolonihaver skal kunne sælges til
markedspris. Tvisten blev prøvet ved landsretten i september 2007, og sagen
faldt ud til Kolonihaveforbundets fordel24. Kolonihaverne befinder sig i dag på
mange måder langt fra deres udgangspunkt. Det er ikke længere en
økonomisk nødvendighed at dyrke grøntsager i haven for at supplere den
daglige kost, ej heller kan man sige at kolonihaven fungerer som et værn mod
lediggang eller drikfældighed som den har været tidligere. Nyttehaven er
blevet til en nydehave25, og kolonihavens nutidige betydning vil være genstand
for dette speciale.

23

Et varigt kolonihaveområde kan kun nedlægges med tilladelse fra den relevante kommune, og inden området ryddes
skal der tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det nedlagte (Miljøministeriet 2004). For
kolonihavelejerne betyder den nye lov, at de roligt kan lægge tid og kræfter i kolonihaven, som de kan regne med at
beholde, så længe som de har lyst.
24
Dermed måtte sælgere der har solgt deres kolonihave til markedspris betale differencen tilbage til køberne.
Efterfølgende har kolonihaveforbundet ændret en smule i vedtægterne for at imødekomme kritikken, således at man i
dag ved salg kan få godtgjort udgifter til almindelig vedligeholdelse af huset, dog er det stadig ikke tilladt for
medlemmer af Kolonihaveforbundet at sælge deres kolonihave til markedspris
25
Jf. Thomas’ (1983) begreb ”gardens of delight” her fra Chevalier (1998)
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2.3 Haveforeningen Lykkeland
Kun få minutter på cykel adskiller HF Lykkelands landlige miljø fra storbyens
larm og travle liv. Umiddelbart omkring HF Lykkeland ligger 5 andre
haveforeninger i en lille enklave, og mellem og omkring haveforeningerne
møder man Lersøparkens grønne områder.

HF Lykkeland blev startet i 1913 af en gruppe sporvognsfunktionærer, og hører
således til Københavns ældre kolonihaver. HF Lykkeland består i dag af 54 små
haveparceller, der ligger på fire næsten parallelle stier. Kun få kolonihaver i HF
Lykkeland benyttes i dag som nyttehaver. Haverne er små i forhold til andre
haveforeninger, ligesom HF Lykkeland som sådan hører til de mindre
haveforeninger. Midt i foreningen er placeret et fælleshus med en flisebelagt
plads foran. I sommerperioden er der opstillet borde og bænke på pladsen.
Haveforeningen er omkranset af en høj hæk, og de fire indgange er alle
forsynet med høje låger, der låses om natten og udenfor sæsonen. HF
Lykkeland er en forening, og drives således af en bestyrelse og formand der
vælges ved generalforsamlingen, hvor også foreningens vedtægter bestemmes
og rettes. Indenfor haveforeningen findes endnu en forening; skydeforeningen.
Her mødes en gruppe af haveforeningens medlemmer en gang om ugen i
fælleshuset. Skydeforeningen tæller 39 medlemmer og har sin egen formand
og bestyrelse.
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2.3.1 Kolonisterne i HF Lykkeland
I de 49 husstande, jeg havde lejlighed til at stifte bekendtskab med, boede i
alt 85 voksne og 27 børn26. Gennemsnitsalderen for de voksne lå på 57 år,
altså i den høje ende, ligesom kolonihavelejere også på landsplan generelt er
ældre end fx sommerhusejere (Skifter 2008). Der er flere årsager til den høje
gennemsnitsalder hos HF Lykkelands befolkning. Dels sælger man typisk
nødigt sin kolonihave. Man beholder haven indtil man ikke kan passe den
længere, eller indtil man dør. Også de lange ventelister gør deres for at holde
gennemsnitsalderen oppe. Med den lange venteliste og den langsommelige
udskiftning, kan man i princippet komme til at vente over 20 år27 på en
kolonihave i HF Lykkeland. Ud fra dette er det rimeligt at forestille sig, at
haveforeninger med fri prissætning og uden venteliste har en anden
alderssammensætning end foreningerne under Kolonihaveforbundet. 37 af
kolonihaverne i HF Lykkeland var beboet af ægtepar, 10 kolonihaver var
beboet af enlige kvinder og 2 kolonihaver var beboet af enlige mænd. Kun i 12
haver var der børn tilknyttet. I gennemsnit har familierne haft haven i 13 år.
De, der har haft have længst, har været i foreningen i 37 år, de sidst tilkomne
flyttede ind, mens jeg var der.

26
27

Hermed er ikke regnet ikke-hjemmeboende børn
Det var dog mit indtryk, at der var stor forskel på, hvor længe man ventede på sin kolonihave.
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Kun fem af de familier, jeg talte med, flytter ikke decideret ud i kolonihaven
om sommeren. De som flytter ud, flytter typisk ud i maj og hjem i september,
men ud- og hjemflytning er for de fleste afhængig af vejret. Enkelte fremlejer
vinterboligen i den tid, de bor i kolonihaven. Langt de fleste af haveforeningens
medlemmer bor enten i andel eller i lejet bolig i vinterhalvåret. Ingen ejer eget
hus, sommerhus eller båd, da man ved at erhverve en af disse tre ting mister
retten til sin kolonihave. Hermed understreges kolonihavens idealistiske
formål. Det var imidlertid ikke mit indtryk at kvaliteten af medlemmernes
vinterbolig generelt var ringe, tværtimod fortalte flere passioneret om deres
vinterbolig og dens fortrinligheder.

Gennem folketællingen fik jeg et indblik i uddannelsesniveau og
erhvervsfordeling i HF Lykkeland. Modsat hvad man kunne forvente, hvis
haveforeningerne skulle være præget af arbejderkultur som Therkildsen og
Tholstrup har konkluderet, fandt jeg, at en stor del (ca. 1/3) af
haveforeningens beboere har
erhvervet sig en mellemlang eller
lang uddannelse. Det bekræftes af,
at foreningens beboere breder sig
over en lang række
beskæftigelseskategorier. Det var
karakteristisk, at de veluddannede i
En af de få kolonihaver i HF Lykkeland, der stadig
har funktion som nyttehave

høje stillinger typisk fandtes hos de
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nyligt tilflyttede og yngre beboere i haveforeningen. Dette tyder på, at HF
Lykkeland ikke længere kan betragtes som forbeholdt arbejdere, og
haveforeningens oprindelige arbejderbeboere viger pladsen for en veluddannet
højere middelklasse. Med skelen til ventelistens længde og udskiftningens fart
kan man dog næppe forestille sig nogen egentlig revolution, da
haveforeningens nye beboere må vente længe på deres tur til en plads i solen.

2.3.2 De unge og de gamle
Der synes altså at være ved at ske et skift i haveforeningens
beboersammensætning i disse år, hvor haveforeningens tidligere relativt
homogene arbejderbefolkning (Therkildsen 1970, Tholstrup 1980) må vænne
sig til nye beboere. I det følgende vil jeg kort introducere til skiftet, som vil
være tilbagevendende tema i resten af specialet.

Hvor det tidligere ikke blev regnet for ”fint” at have kolonihave, og hvor folk
der ikke ville regnes som del af arbejderklassen derfor undlod at indlede et
kolonihaveliv (Therkildsen 1970:116), synes kolonihaver i dag at være blevet
etableret som god smag. Unge familier, ofte med børn, søger ud i
haveforeningerne for at få adgang til den have, de ikke kan få inde i storbyen.
Også HF Lykkeland har oplevet en fornyet interesse i kolonihavelivet fra et
andet segment, end man hidtil har lagt haver til. Det demografiske skift går
ikke upåagtet hen i haveforeningen, og tendensen var genstand for debat,

25

sladder og frustration – hos nye såvel som gamle beboere. Både nye og gamle
kolonister talte om skiftet ud fra en opdeling mellem på den ene side ”de unge”
og på den anden ”de gamle”. Kategorierne antyder, at det demografiske skift
handler om alder, men det er ikke helt præcist. Selvom det også handler om
biologisk alder, og de unge kolonister typisk også er yngre end dem, der har
haft have i mange år, er der alligevel mere på spil. Flere af de gamle viste sig
nemlig at være yngre end de såkaldt unge. Derimod har flere af de nytilkomne
en anden type job end de gamle, de er typisk mere uddannede, har andre
idealer om det gode liv og nye drømme om og visioner for deres kolonihave,
end man hidtil har set. Det handler altså nærmere om en slags kulturel alder,
en yngre måde at leve sit (kolonihave)liv på. Jeg vælger i dette speciale at
beholde de emiske begreber hhv. de unge og de gamle i håb om, at læseren vil
undlade at reducere dem til biologisk alder. Det skal desuden understreges, at
det langt fra er alle kolonister, der klart placerer sig i en af kategorierne, der
nærmere skal betragtes som et spænd fra den ene yderlighed til den anden
med et væld af mellemkategorier, overlap og afvigere.

Forskellene er dog stadig til at tage og føle på og involverede alle dele af
kolonihavelivet; fra brug af haven over haveæstetik til forestillinger om og
deltagelse i haveforeningens fællesskab. Skellet mellem de unge og de gamle
kan betragtes både synkront og diakront: som et aktuelt kulturmøde mellem to
væsensforskellige grupperinger af mennesker eller som en proces, hvor én
kolonihavepraksis er ved at overtage og afløse en anden. Begge perspektiver
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er berettigede her, hvor førstnævnte kan fortælle os noget om, hvilke
forhandlinger om det gode kolonihaveliv der finder sted her og nu, mens det
andet kan give os et fingerpeg om, hvordan HF Lykkeland vil tage sig ud i
fremtiden. Skiftet i beboersammensætningen må altså tages alvorligt, hvis
man vil sige noget om livet i haveforeningen i dag, såvel som hvis man ønsker
at vide, hvor haveforeningen er på vej hen, og derfor vil skellet mellem de
unge og de gamle være et gennemgående, underliggende tema i dette
speciale.

Ofte bliver skellet mellem de unge og de gamle fremstillet som konfliktfyldt.
Jeg har i dette speciale valgt ikke at fokusere på konflikterne. Nok førte
kulturmødet til konflikter nu og da, men konflikter var sjældne, og i det
almindelige hverdagsliv havde konflikterne ikke primær betydning, ligesom det
kun var en aldeles begrænset del af haveforeningens population, der var
involveret i deciderede konflikter. Mødet imellem de to grupper afstedkom
imidlertid en konstant forhandling, om hvordan det gode kolonihaveliv kan og
bør udspille sig, og det er her, jeg har valgt at lægge fokus i den følgende
analyse, der vil tage læseren med ind i HF Lykkeland.
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3. Ind i haveforeningen
Denne del af specialet har til formål at undersøge, hvordan man kan forstå
haveforeningen som sted. Med det teoretiske udgangspunkt, som blev udfoldet
i den analytiske ramme, at et sted ikke er relevant som en slags ting, men
nærmere kan betragtes som en proces af social konstruktion, bliver det
relevant at se på, hvordan haveforeningen udfoldes og optræder. Her vil jeg
fokusere på problemformuleringens to første underspørgsmål: Hvordan
forestilles og praktiseres haveforeningen som sted? Og hvordan kommer det
til udtryk i haveforeningens sociale og materielle indretning? Jeg vil forsøge at
nærme mig disse spørgsmål gennem to tilgange, dels gennem en undersøgelse
af hvordan kolonihaven og haveforeningen bliver beboet og tilegnet på det helt
taktile niveau i nærkontakt med kolonihavens materiale. Dels vil jeg på det
mere diskursive plan se på, hvordan ”Det gode kolonihaveliv” forestilles og
praktiseres, og hvordan det kan relateres til den sociale og materielle
indretning.

Ligesom titlen på dette kapitel, ”Ind i haveforeningen”, peger på, at fokus vil
blive lagt på livet indenfor haveforeningens fire hække, antyder det også, at
jeg i dette kapitel vil gå helt tæt på den empiriske virkelighed. Teori vil blive
inddraget, men i denne del af specialet vil det empiriske materiale være
drivkraften. Denne del af specialet vil indføre læseren i haveforeningens
empiriske virkelighed, inden vi begiver os ud på en teoretisk stærkt funderet
diskussion i ”Ud af haveforeningen”.
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3.1 At bebo kolonihaven
I det følgende vil jeg se nærmere på praktiseringen af haveforeningen som
sted. En måde at praktisere stedet er at bebo det, og det er i beboelsen, at vi
er mest sensitive overfor steders effekt på vores liv (Casey 1996:39). Derfor
vil jeg i det følgende afsnit undersøge haveforeningen og kolonihaven som et
beboet sted. Som jeg noterede det i den analytiske ramme, skal beboelse her
ikke forstås bogstaveligt som det at være i besiddelse af et hus eller bolig.
Derimod følger jeg bl.a. Jackson (1995) og Casey i en tilgang til beboelse, hvor
beboelsen som substans afløses af beboelse som praksis, hvorigennem man
kan skabe en fornemmelse af at være hjemme-i-verden. Ifølge Jackson skal
hjemmets betydning ikke søges i det substantielle, men mere i steders
emotionelle kraft som der, hvor livet opretholdes gennem menneskers arbejde
(Jackson 1995:153). Det er altså ikke stedet som sådan, der er objekt for
identifikation, men bestemte aktiviteter, der er knyttet til stedet – eller som
Casey formulerer det, stedet som begivenhed (Casey 1996:27). Dette syn på
beboelse gør det netop interessant at se på, hvordan haveforeningen
praktiseres som beboet sted. Jeg vil først se på hvordan beboerne i HF
Lykkeland oplever opholdet i kolonihaven som et møde med en kultiveret
natur. Herefter vil jeg undersøge, hvordan beboelsen praktiseres i dialog med
kolonihavens materiale.
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3.1.1 At opnå jordforbindelse
”Jamen altså det bedste ved at have kolonihave er jo det, at man lige kan gå ud, ikke. Og at
altså jeg sagde også til dig at det var specielt alt det lysegrønne der er i starten, ikke. Altså,
når man lige flytter herover, og når man så står op om morgenen og lukker op for vinduerne
der, og det hele det bare er lysegrønt, det er simpelthen skønt, ikke. Ja altså og jeg elsker at
være ude i solen” (Marianne).

Haven og udelivet, det at komme ned i stueplan og opleve solen og arbejde
med haven, synes at være essentielt for kolonihavelivet. Haven er altså helt
central for manges drøm om og udlevelse af kolonihavelivet, og det at få
adgang til udendørs arealer og at opholde sig i haven (”at rode i haven”, ”at
kigge på blomsterne”, ”at se noget gro”) var noget af det mest værdsatte ved
at have kolonihave.
”Jeg elsker at sidde ude om aftenen og opleve mørket sænke sig. Og så er det dejligt at kunne
springe op om morgenen igen og gå lige ud i solen” (Lissie).

At være i kolonihaven er en sanseoplevelse, hvor man føler, at man får
naturen helt tæt på. Det lille, simple kolonihavehus indbyder ikke til langvarigt
indendørs ophold, og den direkte adgang til den lille have nøder kolonisterne til
at føre et udendørs liv28. Havearbejdet kan være en pligt, men bliver for det
meste opfattet som afstressende:
”Altså jeg nyder da også, når jeg ved jeg har god tid, så nyder jeg også at gå og lave noget i
haven.(…) Det er en måde at slå knoppen lidt fra, ikke. Eller – eller også tænke over tingene
på en anden måde (Jesper)”.

28

Her bør det tilføjes, at udelivet selvfølgelig hænger sammen med, at man opholder sig i kolonihaven om sommeren,
hvor temperaturer og lys tillader et at man i udpræget grad lever udendørs. Således kan husenes simple indretning til
dels tilskrives, at de primært anvendes om sommeren, hvor man i haveforeninger med helårsstatus formentlig vil finde
væsentlig mere solide og fx velisolerede kolonihavehuse.
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Anne-Mette, som, inden hun fik kolonihaven, har været plaget af at føle sig
”hjemløs” om sommeren, hvor hun i godt vejr måtte pakke store tasker for at
kunne tilbringe dagen i en park eller følte sig tvunget til at købe en kop dyr
kaffe for at sidde i solen udenfor en café, satte også stor pris på at man i
kolonihaven kan gå lige ud:
”Jeg kan godt lide det der med, at man bor der, hvor man går – altså så man kan gå ind og
ud. Man mærker også vejret på en anden måde, ikke. Det behøver ikke være fantastisk vejr,
for at man egentlig går ud, som hvis man er i en lejlighed. Så skal der lidt mere til, at man
sådan får pakket og kommer af sted, ikke. Så synes jeg bare, at det er enormt fedt at være
hjemme samtidig med, at jeg kan sidde ude på en græsplæne”.

Når adgangen til udendørs arealer bliver lettere ved at man opholder sig i
stueplan og har adgang til egne udearealer, kommer man, som Anne-Mette
beskriver det, til at opleve det skiftende vejrlig på en anden måde. Oplevelsen
var, at det altid var bedre vejr i kolonihaven, fordi solen ikke behøvede skinne i
mange minutter efter en byge, før man stod i haven igen og nød det gode vejr.
I lejligheden, derimod, skulle vejret være usædvanlig godt, før man vil gøre sig
anstrengelser med at pakke en taske, gøre evt. børn klar, og finde et sted i
parken, hvor man kunne opholde sig udendørs.
Selv når man opholdt sig inde i det lille kolonihavehus var man mere
”udendørs”, mindre ”indenfor”, end hjemme i lejligheden. Det lagde jeg mærke
til en morgen, da min kæreste kommenterede blomsterne udenfor vinduet:
”det er hyggeligt med blomsterne udenfor, for når de står lige udenfor vinduet,
er det ligesom at have blomster til at stå i vindueskarmen”. Også min genbo i
foreningen oplevede at få naturen indenfor i kolonihavehuset og fortalte mig,
at hun hver morgen blev vækket meget tidligt af højlydt fuglesang (ikke til
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hendes store begejstring). Den sansemæssige (her visuelle og auditive)
overskridelse af det lille og simple kolonihavehus’ grænser gør, at man føler, at
man er lidt mere udenfor end i lejligheden i byen, hvor fuglekvidder og
blomstersyn ikke når dig. Man kan sige, at naturen invaderer kolonihavehusets
indendørs arealer29, pga. de sansemæssige overskridelser. Dette er i tråd med
Bachelards (1994) forståelse af huset, der på samme tid må yde individet ly og
sætte ham i kontakt med verden udenfor. Grunden til at vi føler os varme i
vores hjem er, ifølge Bachalard, at det er koldt udenfor (Bachelard 1994:39),
med andre ord kan vi ikke nyde husets varme uden at være bevidste om
omverdens kulde. Det er netop dette, kolonihavehuset formår. Selvom enkelte
kolonihavehuse er velisolerede, har dobbelte ruder mv., holdes de fleste
kolonihavehuse mere simple. De lader regnen larme på det simple tag, lader
beboeren fornemme vindens rusken og lys og lyde trænge ind. Det simple
kolonihavehus sætter således beboeren i kontakt med omverdenen, samtidig
med det lader ham finde ly for den.

På trods af kolonisternes fejring af udelivet og arbejdet med haven tøver de
med at kalde kolonihaven for natur.
”Det jeg nyder i min mors sommerhus, det er naturen, der er ikke natur her. Så det der er
forskellen på kolonihaven og et sommerhus er, at du er ikke på landet. Du kan ikke gå ture på
den måde ud i dejlige vandområder eller skove. Man kan sige det mangler, men altså vi er jo
også inde midt i byen” (Laila).

29

Langt fra al naturlig overskridelse af kolonihavehusets grænser var velset. Fx fortalte man historier om dræbersnegle
og edderkopper der havde fundet vej ind i kolonihavehuse, og i denne ukontrollerede form var naturen bestemt ikke
velkommen i kolonihavehuset.
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Kolonisterne godtager generelt en klar distinktion mellem kultur og natur. På
den ene side nydes kolonihavens naturlige elementer – adgangen til sol, græs
og blomsterliv, på den anden side betragtes kolonihaven ikke som ”rigtig”
natur og det fornægtes ikke, at vi er midt i byen. Den måde, mennesker
opfatter naturen på, er ifølge Löfgren (1979) kulturskabt. Hvor man i
bondesamfundet levede i tæt symbiose med naturen som
produktionslandskab, har industrialiseringens afstand til naturen etableret
denne som ”naturlig” (Löfgren
1979). Når kolonisterne fejrer og
nyder naturen, skal det altså forstås
som en kulturlig handling, hvor et
særligt kulturelt syn på naturen får
lov at udfolde sig. Kolonisternes
skelnen mellem ”rigtig” natur og
Kolonihavens naturlighed kan hjælpes på vej med
dyr af keramik

kolonihavens kultiverede landskab

er også i tråd med Löfgrens pointe om, at naturen opfattes som det, ægte,
vilde og uberørte. ”Rigtig” natur er ifølge mine informanter havet, skoven –
områder, der opleves som mindre menneskepåvirkede end den kultiverede
kolonihave. Selvom de betegner kolonihavelivet som afstressende, var
kolonisterne altid i gang med at ordne have, bygge til huset, male og således
udsætte kolonihaven for kultivering. I det følgende vil jeg sætte fokus på
denne menneskelige interaktion med kolonihavens materiale og se på, hvordan
vi kan forstå kolonisternes evindelige arbejde med kolonihaven.
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3.1.2 Tilegnelse af kolonihaven
Jeg vil i dette afsnit undersøge, hvordan kolonihaven gøres til hjem ved hjælp
af begrebet ”tilegnelse”, med fokus på forholdet mellem kolonisten og
kolonihavens materiale. Det første man gør, når man får kolonihave, er at
ændre den. Tidligere beboeres dårlige smag og mangelfulde have- og/eller
håndværkerkundskaber kompenseres for ved en fuldstændig forvandling af
kolonihaven:
”Ja ja, jeg fældede 13 træer og buske, da vi flyttede ind. Der var simpelthen stenhøjen
derude, der var sådan noget tuja og alt sådan noget, der var groet til. Og ind mod naboerne
der var flere grantræer, herude var et kæmpe grantræ ude foran og et kæmpe birke –
hængebirk herude, som jeg også fældede, ikke” (Karen).

For nogle var den primære opgave at ændre på haven, mens andre var mere
optaget af at arbejde med huset:
”Jamen vi fik det om efteråret i oktober, så det var lige der hvor sæsonen var slut faktisk. Og
vi syntes jo, at her så forfærdeligt ud, det var ikke sikkert, de forrige ejere syntes det, men vi
har gjort rigtig meget ved det, vi har beklædt hele huset jo. Udvendigt. Og isoleret det.
Beklædt det med træ, det var først beklædt med tagpap, da vi overtog det. Og det var jo ret
specielt, at det ikke kun var på taget. Og så har vi malet hele huset indvendigt hvidt, hvor det
før var, du ved, brunt og orange og blomstret” (Anne).

Inden man kan begynde at sætte sit eget præg, er det altså nødvendigt at
afvikle tidligere beboere, og det at flytte ind et nyt sted indebærer altså en
renselsesproces og handler om at slette spor (Vacher 2007:34-35). Når man
har udryddet tidligere beboeres fejltagelser og slettet deres spor i det hele
taget, er det tid til at sætte sit eget præg, og der er mange hensyn at tage,
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når hus og have skal indrettes. Kolonihaven indrettes først og fremmest efter
evner og behov:
”Men nu har vi jo forsøgt at lave den [kolonihaven] fremtidssikret. Fordi Brian er jo kommet til
skade der med sin ryg og sine knæ, og det er jo mig, der skal lave det meste ikke. (…) Så nu
har vi prøvet på at lave den sådan så der ikke er så meget at holde” (Marianne)

Eftersom en misligeholdt have ikke er velset, kommer nogle problemet i
forkøbet ved at holde haven simpel og let at passe. Staudebede fjernes, og i
stedet anlægges græsplæne. Blomster bliver henvist til krukker, så
lugearbejdet undgås. Ud over ressourcemæssige forhold, er også børn en
vigtig faktor der er med i overvejelserne, når man indretter sin kolonihave:
”Og så er det denne her accept af – som også du ligesom måske fornemmer, det er det her
med at børnene er her. De skal være her. Det kan ikke hjælpe noget, at man graver
sandkassen ned ovre i hjørnet fordi den er grim. Eller omme i det der hjørne fordi der ses den
ikke så meget. Den holder ikke. Så kommer børnene aldrig til at bruge den” (Thomas).

Æstetiske principper må altså vige, for at give plads til at børnene kan være i
kolonihaven. I det hele taget var det kendetegnende, at hos børnefamilierne
var haven primært børnenes. Legetøj spredes ud over græsplænen, der
indrettes med gyngestativer og fodboldmål, og på en god solskinsdag et lille
badebassin. Haven hos børnefamilierne fik ofte funktion af legeplads, mens
haven hos familierne uden børn mere havde karakter af landskab og/eller
arbejdsplads. Havens landskabelige karakter blev forstærket af
haveforeningens visuelle åbenhed, hvor lave hække sikrer, at synet frit kan nå
havens kroge, selv hvis man sidder i ly på terrassen. Hos beboere der selv
havde åbne, velplejede haver og havde udsigt til andre åbne, velplejede haver
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kunne man ligefrem nyde genboens have som en del af sit landskab. Som Olaf,
en ældre kolonist udtrykte det, fik man; ”dobbelt så meget have med det halve
at passe”. Især de ældre kolonister brugte primært haven til at kigge på og til
at arbejde i.

Hos børnefamilierne er haven ofte børnenes legeplads.

Endelig må man også tage hensyn til, at kolonihaven skal fungere som
formidler af identitet. Dette kan ske implicit som når flere af de gamle fortalte
om, at det var vigtigt for dem at haven så ordentlig ud, hvilket jeg tolkede som
et forsøg på at præsentere sig selv som ordentlige mennesker. Nogle er mere
eksplicitte omkring haven som identitetsprojekt:
”Vi tænker meget over hvilken historie vi gerne vil fortælle med vores have, haven er jo en
måde at vise, hvem vi er som mennesker. Haverne er udtryk for, hvordan folk er skruet
sammen inde i hovedet. (…) Men et eller andet sted så er det også noget med at sige, du kan
se på folk, hvad der foregår inde i hovedet på dem. Hvor brede eller hvor frodige de er inde i
hovedet, eller hvor kreative eller hvor sjove de er. Hvad er det for nogle sjove løsninger, de
finder. Hvad er det for nogle – og på den anden del af det, sådan som jeg ser det, der ser jeg
haver, som er enormt kontrollerede, nedbarberede, snævre på en eller anden måde. Og sådan
lidt halvgolde i virkeligheden, ikke. Det svarer også meget godt til hvordan de ser verden inde
i hovedet ikke altså.” (Thomas).
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Kolonihaven giver både udtryk og indtryk. Thomas nøjes ikke med at indrette
sin egen kolonihave, således at han med den udtrykker sin identitet. Han læser
også ud af andres haver, hvordan deres beboere er som mennesker. Således
bliver haven med Bella Marckmanns formulering en ”identitetsmarkør”
(Marckmann 2003). Indretningen af kolonihaven handlede dog ikke kun om
bekvemmelighed, funktionalitet og identitet, alle disse hensyn drejer sig i bund
og grund om hjemliggørelsen af kolonihaven. Ser vi på hjemmet som en
praksis er det netop i de omstændelige, vedvarende aktiviteter der sigter mod
en tilegnelse af kolonihaven som sted, at kolonihaven gøres til hjem.
Havearbejdet syntes fx at være en uendelig proces uden begyndelse og ende:

”Men jeg har jo haven, den skal jo hele tiden ordnes ikke. Den skal sås og den skal kantes og
der skal plantes om, og jeg planter jo meget om altid, ikke. Får lavet nye bede og sådan nogle
ting, ikke. Det gør jeg jo. (…) Stenhøjen gør jeg ikke så meget, for der er så mange
forårsblomster i, ikke. Men jeg sætter mange tulipaner, sidste år – i år var der over 200
tulipaner, jeg havde sat over det hele og det var så flot, ikke. Men så er det jo, så ændrer jeg
den jo, når så de er væk, ikke. Så sætter jeg nogle – sår noget og sætter nogle nye stauder og
laver lidt om på det igen. Det gør jeg jo altid, ikke.” (Karen)

For udefrakommende kunne haven se smuk og færdig ud, men for Karen var
der altid noget der skulle ændres, flyttes, klippes ned eller sås. Ligesom haven
var et kontinuerligt arbejde, var også kolonihavehuset emne for vedvarende
forandringer. Kolonihaver har tradition for at være hjemsted for selvbyggere.
Selvbyggertraditionen synes at leve i bedste velgående i HF Lykkeland i den
forstand, at de fleste kolonister altid havde gang i et eller flere projekter
relateret til kolonihavehuset og -haven. Den måde, Karen og andre kolonister
altid var i færd med at arbejde med haven eller bygge om og til på deres
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kolonihavehus, minder om Heideggers filosofi, hvor virkelig beboelse opstår,
når byggeriet har elementer af både bygningen som færdigt produkt, og
byggeriet som proces (Heidegger 1971). Ingold (2000a og 2000b) er inspireret
af Heidegger, og arbejder også ud fra et dwelling perspektiv, hvor mennesket
betragtes som situeret i en kontekst af aktivt engagement med sine
omgivelser. Ifølge Ingold er omgivelser aldrig komplette, men er kontinuerligt
under konstruktion, og han fokuserer således, som Heidegger, på byggeriet
som proces, frem for bygningen som færdig form (Ingold 2000b:172-173).
Ifølge Ingold bliver verden transformeret til meningsfulde omgivelser netop
idet den bebos (Ibid.) Informanterne synes da også at udvikle et særligt nært
forhold til deres byggerier, når de selv har lagt arbejde og kræfter i dem:
”Altså vi er blevet skrevet på sådan en venteliste både til noget større, men nu er det her jo
ved at være et af de store huse, og så til noget i solen. For både Martin og jeg er ret glade for
solen, men jeg tror nok efterhånden, så er det her blevet så meget vores hus, så altså hvad
har vi fået tilbudt – tre, fire huse eller sådan noget, som vi alle sammen har sagt nej til. Så er
vi alligevel kommet ned og har tænkt ahr, vi har det sgu meget godt hernede, og jeg tror
også, vi føler meget, at det er vores hus det her ikke, altså. Fordi vi har lavet så meget ved
det og fået sat vores præg på det” (Anne).

Man kan altså arbejde så meget med et sted, at det bliver svært at forlade det,
fordi det bliver så meget ens eget, at det næsten er del af en selv. Gennem de
vedvarende aktiviteter med at vedligeholde, udvide og forbedre hus og have
tilegner man sig fremmede genstande, og med Vachers forståelse af begrebet
tilegnelse, ”inderliggør” dem: ”Et hjem er noget der opstår, når tilegnelse
finder sin mest intense form, nemlig i inderliggørelsen, hvor den kulminerer og
bliver en tilstand” (Vacher 2007:37). Dvs. hjem er ikke bare noget man gør,
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men noget, man er. Hjem er netop en proces, hvor det at arbejde med
materialet og sætte sit eget præg giver en følelse af tilhørsforhold. Det synes
også at være karakteristisk for hjemliggørelsen, at den placerer individet i sine
omgivelser, således at det ikke bare er individet, der tilvirker omgivelserne,
men at individet også selv bliver tilvirket og sat i en tilstand af hjemlighed. Jeg
vil forsøge at forfølge denne tilvirkning af kolonisten i det følgende.

3.1.3 Kolonisering
”Altså det er jo øvelsen i at have en have, synes jeg. At finde ud af, at man lige pludselig
faktisk kan begynde at sige, nå men det er den slags blomster og det er den slags blomster,
og så er man helt stolt, at man faktisk kan gøre de der ting, ikke.” (Christine)

Som Christine beskriver det, er det at have kolonihave noget, man lærer. Man
lærer at mestre havekunsten, men også livet i kolonihaven i almindelighed er
en læreproces:
”For mit vedkommende skulle jeg også lære at være i et kolonihavehus, ikke. At bo et andet
sted hvor tingene er så meget anderledes, det var sådan – hvorfor? Så det her det har været
ligeså meget et spørgsmål om, at det har været en læreproces, det har været noget med at
skulle lære at holde af at gå ind i det og sige nu er vi her, så gør vi det. Og jeg vil være i det.
Det er den holdning man skal have til det – for mit vedkommende” (Thomas).

Det at anskaffe et kolonihavehus var Thomas’ kones (Christines) ide, og selv
skulle han lige vænne sig til tanken. Efterhånden blev han dog meget glad for
huset. Jeg mærkede også selv i løbet af sommeren på egen krop, hvordan det
at have kolonihave voksede på mig efterhånden, som jeg gik mere ind i det.
Jeg blev i løbet af sommeren i kolonihaven bedre til at skelne mellem
planterne, efterhånden kunne jeg navngive mange af dem og begyndte at

39

udvikle min egen smag for, hvad en smuk kolonihave kunne være. Jeg
vænnede mig til den trange plads i huset og lærte at slappe af overfor det
eksponerede liv i den åbne have. Og så lærte jeg at sætte pris på at leve uden
TV og andre moderne hjælpemidler. Jeg oplevede, at kolonihavelivet fungerede
bedst, når jeg gik ind i det og var i kolonihaven intensivt i længere perioder.
Så faldt der en ro på, der blev tid til at læse bøger, kigge lidt på blomsterne,
ordne lidt her og der. Hvor jeg i starten havde en tendens til at kede mig lidt i
kolonihaven, blev jeg efterhånden bedre til at leve kolonihavens afstressede,
simple liv. Jeg kalder denne indføring i kolonihavelivet for ”kolonialisering”
fordi begrebet meget godt indfanger den måde, man bliver dus med livet i
kolonihaven ved at blive indtaget, koloniseret af det. En informant beskriver
det således:
”Man er jo meget mere udenfor. Ja for hjemme i lejligheden der har vi fjernsyn med en masse
kanaler, men det har vi ikke hernede. Vi har et tv der kan tage tre kanaler, og det står højt så
man ikke kan se underteksterne. Så vi laver havearbejde og går ture og sådan noget, som vi
ikke ellers gør derhjemme.” (Louise)

Umiddelbart kan kolonihavelivet synes begrænsende, fordi man mangler
mange af de hjælpemidler, man omgiver sig med i lejligheden, og føler er
uundværlige her. Når først man går mere intenst ind i det simple kolonihaveliv
viser det sig dog ofte at være givende, og som Louise beskriver ovenfor, kan
man ligefrem vælge at begrænse sig selv yderligere ved fx at gøre fjernsynet
utilgængeligt og utiltrækkende. Selvom livet i haveforeningen for manges
vedkommende er et hverdagsliv, adskilte det sig altså alligevel væsentligt fra
hverdagslivet i vinterboligen, bl.a. ved at man foretager sig andre ting i
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kolonihaven. Hverdagslivet i haveforeningen blev i det hele taget oplevet som
mere uforpligtende og lettere end livet i vinterboligen:
”Det er sådan lidt man har lettere ved at stå op herude og gå på arbejde, synes jeg. Altså
mere med et smil på læben end når man kommer inde fra stenbroen af. Jeg ved ikke hvorfor,
man skal ikke – det er meget afstressende, synes jeg at være her. Det er det. Altså, det er
noget andet at være inde i lejligheden. Og så måske også det at man har ikke så mange ting
og altså det er mindre kompliceret at være herude end det er derhjemme, ikke.” (Susanne)

Kolonihaven har en uforklarlig, men positiv, effekt på folk. Det er vanskeligt for
informanterne at sætte en præcis finger på, hvad der sker, men det lader til,
at kolonihaven gør noget ved kolonisterne. Hvordan kan vi forstå den måde
opholdet i kolonihaven ændrer på praksis uden at forfalde til økologisk
determinisme?

Ingolds fænomenologiske dwelling perspektiv, som jeg indledningsvist
redegjorde for ovenfor, indebærer, at man frem for at se individet som
konfronteret med en ekstern naturlig ”verden derude”, bør betragte
organismen-i-sine-omgivelser (Ingold 2000a). Det vil sige, at det er umuligt
klart at adskille sind og krop, menneske og omgivelser, for ifølge Ingold er
mennesket netop indlejret i sine omgivelser. I en konstruktivistisk forståelse,
hvor mennesker engagerer sig i den sociale konstruktion af steder, synes
præmissen at være, at menneske og omgivelser er adskilt, således at
mennesket kan konstruere stedet som eksternt materiale. I forhold til denne
tilgang går Ingold altså mere radikalt til værks, ved at placere mennesket i
omgivelserne. Følger vi Ingold, kan vi tilføje til den konstruktivistiske forståelse
af steder, at ikke bare er mennesker med til at konstruere steder i en kulturel
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proces, mennesker er ligefrem indlejrede i, en del af, de steder, de bebor.
Dette skal ikke forstås som en form for økologisk determinisme, hvor
mennesket determineres af omgivelserne, tværtimod er mennesket netop
uadskilleligt fra sine omgivelser, der ikke kan forstås som en ekstern
virkelighed. Tilegnelsen af kolonihaven sker ikke ved at individer skaber et
abstrakt design i hovedet, som herefter eksekveres, derimod bliver
kolonisterne selv påvirkede af stedet og omgivelserne, og kolonihave og
kolonist udvikler sig således sammen. Således synes Ingold at være på
bølgelængde med Casey, der hævder, at ingen steder er førkulturelle, og at
tid, historie og kultur er dybt knyttet til steder (Casey 1996:44ff). Vi behøver
ikke afskrive ideen om, at kolonisterne er med til at skabe eller konstruere de
steder og omgivelser (fx kolonihaven), de er en del af, for ifølge Ingold er
aktøren (practitioner) netop situeret i en kontekst af aktivt engagement med
omgivelserne (Ingold 2000a:5). Blot må det være klart, at de ikke står udenfor
disse omgivelser og udfylder dem med kultur som maleren udfylder et blankt
lærred med farve, men er en del af dem og også selv lader sig kolonialisere.
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3.2 Det gode kolonihaveliv
En solskinsrig eftermiddag blev jeg råbt an, mens jeg gik på havegangen. En
gruppe kolonister sad sammen omkring et bord i solen udenfor i en have og
drak øl, og de råbte ud til mig, ”Det her, Kirstine, det er rigtigt kolonihaveliv!”.

Hvor jeg i det ovenstående har bevæget mig helt nede på jorden i de taktile
forbindelser med kolonihaven som sted, vil jeg i det følgende bevæge mig på
et mere diskursivt plan og undersøge, hvordan HF Lykkeland som sted
konstrueres gennem forestillinger om, hvad det gode kolonihaveliv indebærer.
Når jeg har valgt at bruge udtrykket ”Det gode kolonihaveliv” skyldes det ikke,
at det var et udtryk der ofte blev brugt at mine informanter. Ej heller er det et
udtryk for, at jeg ønsker at stille mig til dommer overfor, hvad der er godt og
mindre godt kolonihaveliv. Jeg har valgt udtrykket, fordi der blandt mine
informanter, blandt andet i ovenstående oplevelse, synes at være nogle klare
idealer omkring, hvordan kolonihavelivet bedst og rigtigst bør leves, altså
nogle forestillinger om, hvad ”rigtigt” eller ”godt” kolonihaveliv er. Jeg vil vise,
at det gode kolonihaveliv kan udfolde sig på mangfoldige måder, og at
forskelle i idealer kommer tydeligt frem mellem de unge og de gamle. Det er
håbet, at jeg gennem den følgende ekskursion udi det gode kolonihaveliv vil
komme nærmere en forståelse af, hvordan HF Lykkeland mere diskursivt og
moralsk konstrueres som sted.
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3.2.1 Fællesskab og lighed
”Jeg synes, at det vigtigste herude, det er, at vi har et godt samvær. Med alle herude. Og så
komme godt ud af det med hinanden og have et fristed. Hvor børn og børnebørn kan komme,
og venner og familie og – det synes jeg det må da være det.” (Ove)
”Jamen det er jo her jeg har min vennekreds eller – ikke sådan at vi går jo ikke sådan rigtig
sammen hele tiden – og det er jo ikke alle, men vi snakker jo ovre i huset om torsdagen, der
går jeg jo også over. […] og vi bager jo kager derovre, som du ved, og vi har bageliste
derovre, sådan noget vil jeg jo ikke undvære, vel.” (Karen)

”Fællesskabet”30 er for mange kolonister den altoverskyggende fordel ved
haveforeningen, og når jeg spurgte til hvad HF Lykkelands beboere var glade
for ved at have kolonihave, var nogle af de svar jeg oftest fik ”det sociale”,
”sammenholdet” eller ”fællesskabet”. Når de gamle talte om fællesskabet
fremgik det, at havde klare normative forestillinger om, hvordan det bør
udspille sig. HF Lykkelands formand, Erik, siger:
”Man bør blande sig med de andre, der er her. Altså man skal ikke – det skal ikke være sådan
som i et villakvarter med en ligusterhæk, det skal det ikke. Man må godt snakke med alle, der
er herude. Eller i hvert fald - der er ingen, der siger, at man skal overrende dem og komme og
spise hver aften hos dem – det er der ikke nogen, der siger. Men man skal ikke bure sig inde.”

Erik er ikke alene om at have klare holdninger til, hvordan fællesskabet i
haveforeningen ideelt set bør udspille sig. Også en ældre dame, Karen, har
stærke holdninger til, hvordan fællesskabet bør udspille sig i haveforeningen:
Karen: ”Man siger pænt goddag til hinanden når man møder hinanden i haverne, ikke. Vi
havde nogen der var lige kommet herind, de sagde hverken goddag eller noget til folk, men så
sagde vi det en dag til dem, de kom gående, så sagde jeg så her i vores kolonihave der siger
man goddag til hinanden når man møder hinanden. Nå! ”
Kirstine: ”Hvad så? Ændrede de sig så?”
Karen: ”Ja ja, det skal de jo også. Det skal jo også ændres på den måde. For det skal vi gøre,
vi skal hilse på hinanden, ikke. Og den der, som vi kalder derhenne, den fine have, ikke. Den
der japanerhaven, ikke. De kommer jo næsten aldrig.”

30

Begrebet ”fællesskab” bruges i dette speciale som betegnelse for den emiske ideologiske forestilling om
haveforeningens sociale liv.
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Kirstine: ”Dem har jeg heller aldrig set.”
Karen: ”De var her – der er slået græsplæne og der er klippet hæk og der er ordnet udenfor –
så jeg siger pænt goddag til dem, men de er ikke meget for at sige goddag igen, ikke. Og så
bliver jeg ved. Jeg bliver ved med at sige goddag til dem, hver gang jeg møder dem, ikke. Det
skal man gøre. For de er ikke med i fællesskabet, de er aldrig med til noget som helst. Og det
er forkert, når man får kolonihavehus, så skal man være med i fællesskabet. Det skal man.”

Karen og Eriks pointer er interessante, for ikke bare ser de fællesskabet som et
ønskværdigt potentiale, tilsyneladende opleves fællesskabet som noget, der
bør være der, og noget som kolonihavelejere bør deltage i. Implicit i deres
fortællinger ligger nogle krav, som de gamle i haveforeningen føler, at man bør
overholde for at kunne opretholde det gode kolonihaveliv:

•

Krav om hyppig brug af haven (”De kommer jo næsten aldrig”)

•

Krav om social tilgængelighed (”Man siger pænt goddag til hinanden når
man møder hinanden i haverne”, ”man skal ikke bure sig inde.”)

•

Krav om deltagelse i det arrangerede fællesskab (”når man får
kolonihavehus, så skal man være med i fællesskabet”, ” Man bør blande
sig med de andre, der er her”)

Ideologien om fællesskabet bliver på denne måde vekslet til en norm eller et
påbud, og fællesskabet blev blandt de gamle opfattet som katalysator for det
gode kolonihaveliv eller den ”rigtige” måde at have kolonihave. På baggrund af
ovenstående kan man få indtrykket af, at fællesskabet blandt de gamle
udspiller sig hele tiden, at man aldrig dyrker det mere solitære liv i den private
have. Dette var dog ikke tilfældet, og det blev gang på gang understreget
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overfor mig, at man bestemt ikke havde til hensigt at ”overrende hinanden”,
som når Erik ovenfor tager sine forbehold i forhold til, at man jo ikke behøver
mødes hele tiden. Fællesskabet handlede mindre om at være sammen hele
tiden, men om at være tilgængelige for hinanden. Når de gamle praktiserede
fællesskabet foregik det ofte i fælleshuset i skydeforeningen eller om
søndagen, når der blev åbnet for ølsalg i fælleshuset. Så bænkede man sig
omkring borde udenfor, drak et par øl af flasken og fik en sludder om livets
gang i kolonihaven. De gamle sås imidlertid også mere ”privat” i de enkelte
kolonihaver, når de inviterede hinanden til fødselsdagsfester, pinse/påske
frokoster og andre traditionsrige anledninger, såvel som til en uformel øl. I
forhold til de gamle var de unges praktisering af fællesskabet mere subtil og
foregik mest ved private og spontant arrangerede grill-aftener med vennepar
eller sludder med naboen.

De gamle havde svært ved at integrere de unge i deres drøm om fællesskabet.
Alice, der har haft have i 30 år siger om de unge:
”Altså hvad skal vi sige, de unge ser vi ikke ligeså meget synes jeg. De har jo nok i sig selv.
[…]Ja og det er det, som jeg synes ligesom, at de unge er mere ligesom at det er et
sommerhus for dem. Fordi vi andre vi bor her jo. Der er jo flere, der ikke bor her. Vi synes jo,
at det er dejligt at bo her, når vi kan”.

At bruge sin kolonihave som et sommerhus var for de gamle problematisk. Når
man bruger sin kolonihave som sommerhus indebærer det nemlig et tab af
social tilgængelighed, fordi man kun er i kolonihaven i weekender og ferier og
fordi sommerhuset er symbol på en type fritidshus, hvor social kontakt med
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naboer ikke er en integreret del
af ”pakken”. De unge var altså
ikke tilgængelige for fællesskab i
den grad, de gamle foretrak det.

Nært knyttet til ideologien om
fællesskab og tilgængelighed i
haveforening var en ideologi om
Skt. Hans aften var en af de få anledninger, hvor både
unge og gamle deltog i festlighederne. Her er det
formanden, der holder årets båltale.

lighed, der også var mest
udpræget til stede hos de gamle.

”Det [en god nabo] er en, der er på samme plan som én selv. Det er det. Altså både – ikke,
det behøver ikke være økonomisk eller karrieremæssigt, men på bundplan, der er vi det
samme. Der er ikke nogen, der er højere end andre her. Sådan – lad os sige Kenneth [naboen]
han tjente 2 mio. og jeg tjente 400.000. Der er ikke nogen forskel, det er der ikke. Og det
synes jeg det er godt.” (Erik)

Sociale og økonomiske forskelligheder underspilles konsekvent i
haveforeningens sociale relationer, og med et begreb hentet fra sociologen
Pierre Bourdieu lægger informanterne vægt på, at alle er lige i forhold til
besiddelsen af symbolsk kapital (Bourdieu 1986; Salamon 1992:109). Salamon
har i studiet af bygdeboere i Norge fundet, at de anerkender, at de reelt er
forskellige i kulturel og økonomisk kapital, derimod må disse forskelle ikke
komme til udtryk via anerkendelsen; den symbolske kapital (Salamon 1992).
Dette er nøjagtig den holdning, jeg har fundet i HF Lykkeland, hvor det ikke
bliver tolereret, at forskelle i indkomst eller karriereniveau kommer til udtryk i
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haveforeningen, ej heller at nogen stikker ud ved at have mere kulturel kapital
end de andre, fx ved at være dygtigere i haven, en bedre skytte i
skydeforeningen osv. Dette princip kom til udtryk i en tilbagevendende
begivenhed afholdt af skydeforeningen, fugleskydningen31. Her skyder
skydeforeningens medlemmer efter tur mod en fugl udskåret i træ. Vinderen er
den, der skyder hjertet ned, og den sommer hvor jeg opholdt mig i
haveforeningen, tog kåringen af årets ”fuglekonge”32 sig således ud:
Søren rammer hjertet, så det kun hænger løst fast. Et enkelt skud kan få hjertet til at falde nu,
og først når det rammer jorden er den nye skydekonge fundet. Et par stykker forsøger, og det
bliver nu kommenteret om den, der skyder har været skydekonge før. Da det bliver Dorthes
tur, tjekker hun, hvem der skal skyde efter hende. Hvis det er en, der som hende selv, har
vundet før, vil hun bare sigte efter hjertet og prøve at vinde, siger hun. Er det en, der ikke har
vundet før, vil hun med vilje skyde ved siden af. Det er Børge, som aldrig har vundet, og hun
skyder med vilje ved siden af. Børge prøver, men rammer forkert. Søren, som var fuglekonge
forrige år, er den næste i køen, og han står lidt og overvejer, om han skal prøve at ramme. De
andre spørger til, om han har tænkt sig at gå efter hjertet. Han ender med at skyde ned i
gulvet – med vilje og meget demonstrativt. Så er det Sannes tur. Sanne har i løbet af dagen
sagt, at i år vil hun rigtig gerne vinde. At blive fuglekonge er nemlig den eneste pris hun
mangler i skydeklubben, og hun har aldrig vundet fugleskydningen før. Da det bliver hendes
tur er der stor spænding. Alle holder vejret, og der bedes om ”absolut tyssna”. Spændingen er
på bristepunktet. Da Sanne rammer hjertet er der stor jubel. Hun bliver omfavnet og ønsket
hjerteligt tillykke af alle de tilstedeværende. Hun er tydeligt meget glad for at have vundet.
Kort efter overrækkes krone og skråbånd af den regerende mester Ove. (Fra feltnoter)

Den der vinder fugleskydningen, er ikke den dygtigste skytte, men den hvis tur
det er til at vinde. Skydekonkurrencen handlede altså ligeså meget om at
besidde de sociale kompetencer, der sikrer, at vindertitlen går på skift, som at
være en dygtig skytte, og man berettede ligefrem om ”lynchstemning” fra
tidligere år, hvor den samme havde vundet gentagne gange. I fugleskydningen
iklædes fuglekongen kongekrone og skråbånd, og hyldes med sang og
31

Fugleskydningen var en særdeles vigtig begivenhed for de gamle i haveforeningen, der hele sæsonen så frem til
fugleskydningen, der faldt første lørdag i august.
32
At vinderen af fugleskydningen tituleres fuglekonge er med til at understrege den ironiske afstandtagen til status.
Fuglekongen er Danmarks mindste fugl, og således er den største (vinderen) samtidig den mindste (fuglekonge).
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paradegang – og med en klar ironisk afstandtagen til det royale, der synes helt
ude af sit element her i den simple, lighedsorienterede haveforening. I
kolonisternes ironiske leg med status kom altså lighedsorienteringen til udtryk
– også i hverdagen. De små, simple kolonihavehuse blev tildelt pompøse
navne som ”Godset” eller ”Operahuset” og lagde således afstand til virkelige
godser og operahuse ved at påstå, at det simple kolonihavehus er ligeså
værdifuldt – eller i hvert fald rummer andre værdier. Således spottes
traditionelle statussymboler, der gælder i verden udenfor, og man skaber sin
egen virkelighed i haveforeningen, hvor det bestemt ikke er velset at være fin
på den.

Lighed handler altså i haveforeningen
om lighed i symbolsk kapital. Denne
lighed skal medvirke til at
fællesskabet kan udfoldes optimalt,
som når Erik ovenfor fortæller, at en
god nabo er en, man er lige med.
Samtidig forkaster lighedsideologien
Fuglekongen med krone, skråbånd og rød velour i
sin vogn lavet specielt til lejligheden. Sidste års
fuglekonge køres igennem foreningen ledsaget af
sang og parade inden årets nye fuglekonge kåres.

borgerskabets oprindelige dyder og
fejrer ”den lille mand”. Det bør her

understreges, at ligheden ikke var et faktum. Der er store forskelle på
kolonisternes dygtighed indenfor discipliner som skydning og havebrug,
ligesom kolonisternes indkomst og karriereniveau var forskellige. Ligheden kan
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derimod forstås som en ideologi (vi bør alle være lige her) og en retorik (vi er
alle lige her) (Cohen 1985:33), hvor netop underspilningen af forskelle i social
og kulturel kapital er central. Derudover blev ligheden heller ikke konsekvent
eksekveret, og selvom man foregav det modsatte, havde nogle kolonister
højere social status end andre33.

3.2.2 Væggene lidt skæve stå
Mens de gamle opfatter fællesskabet som centralt i forhold til udfoldelsen af
det gode kolonihaveliv, ser det anderledes ud hos de unge. En del af de unge
har af flere grunde vanskeligt ved at leve op til fællesskabets påbud, som de
formuleres af de gamle. En travl hverdag gør det for nogle vanskeligt at flytte
ud i kolonihaven, ligesom hver eneste weekend ikke kan bruges i kolonihaven
når arbejde og øvrige fritidsinteresser også skal plejes. De gamles krav om
hyppig brug af haven, social tilgængelighed og deltagelse i det arrangerede
fællesskab kan derfor vanskeligt imødekommes, og kravet om deltagelse føles
for nogle af de unge som snærende bånd. En ung kvindelig kolonist i fyrrerne,
Anne-Mette, fortæller:
”Jeg er nok ikke sådan den mest sociale. Jeg hænger jo aldrig ud oppe i det der fælleshus, jo.
Det er ikke lige min stil. Men jeg ser da Jesper og Susanne og altså jeg synes jo jeg snakker
med – eller sludrer med alle, når jeg møder dem på havegangen og altså det der sniksnak,
ikke. Men det er ikke sådan jeg omgås så mange her.”

33

Det ligger desværre udenfor dette speciales rammer at forfølge denne pointe, men i en anden sammenhæng kunne det
være interessant at se på hvordan social status etableres og forhandles i haveforeningen.
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Anne-Mette overtager her de gamles retorik ved at kategorisere sig selv som
ikke værende en af de ”mest sociale”, selvom hun faktisk sludrer med folk på
havegangen og også ses privat med nogle medkolonister. Der er ingen
decideret modvilje mod at deltage i en form for fællesskab hos Anne-Mette, og
heri er mange andre af de unge enige. Men de unge får ikke kolonihave med
det formål at skabe et socialt netværk:
”Jeg har ikke brug for at finde mit primære netværk i haveforeningen. Jeg vil egentlig helst
selv vælge mine venner, og der synes jeg at sandsynligheden for at finde nogen, som jeg kan
blive rigtig gode venner med her i haveforeningen er i princippet ret lille. Men det var jo heller
ikke mit primære mål med at få kolonihave, men det tror jeg godt at det kan være for andre.”
(Vibeke)

Det skal ikke forstås sådan at de unge lever helt isolerede liv hver for sig, for
også de unge holdt af bevidstheden om, at der var andre til stede og den
uformelle tone, hvor man hilser på hinanden. Men det viser, at
haveforeningsfællesskabet står til forhandling. Fællesskabet idealiseres ikke
hos de unge, og de deltager ikke i fælleshusets aktiviteter, som typisk ikke
tiltaler dem. Som hos Vibeke ovenfor er det nære haveforeningsfællesskab og
fælleshusaktiviteterne for de unge ikke en del af forestillingen om det gode
kolonihaveliv. De unges tøven med at deltage i fælleshusaktiviteterne er i høj
grad med til at formindske deres sociale tilgængelighed, idet fælleshuset netop
er et neutralt mødested, hvor man gør sig tilgængelig for social kontakt.

Det skal imidlertid ikke forstås således, at de unge dermed ikke er idealistiske
omkring kolonihavelivet, de forsøger nemlig også at leve op til forestillingen
om det gode kolonihaveliv. I forhold til de gamle har de unge en udpræget
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æstetisk tilgang til udlevelsen af det gode kolonihaveliv. Mens de gamle
forarges over de unges manglende tilgængelighed for det sociale fællesskab,
bemærkede jeg, at de unge typisk beklagede de gamle kolonisters manglende
(kolonihave)æstetiske sans:
”Ikke fordi jeg har noget imod, at folk køber sådan nogle [præfabrikerede] huse, det er ikke
sådan, det skal være. Jeg synes bare, at hvis vi alle sammen gjorde det, hvad ville det så
være af historie her? Kan du følge mig i hvad jeg mener, at man kan være så hip på at alting
skal fornyes, men bliver det fornyet rigtigt? Hvor man næsten skal have sådan et eller andet
overtager du det hus, så skal du også være lidt respektfuld for materialerne.” (Christine)

De unge tilstræber det gode kolonihaveliv gennem en æstetisk og materiel
øvelse, i indretningen af hus og have34. Det betyder imidlertid ikke, at de unge
udnytter deres økonomiske muligheder for at købe dyre designerting og
opdatere kolonihavehuset med moderne hjælpemidler. De unge forsøger
derimod at kopiere den oprindelige kolonihavekreativitet, hvor
forhåndenværende materialer blev brugt til indretning af kolonihavehuset.
Målet synes at være autenticitet. Husene indrettes med loppefund, og gamle
detaljer såsom små hvide sprosser på vinduerne bevares. Følgende oplevelse
havde jeg efter et interview med et yngre ægtepar:
”Anne gik i gang med at lave aftensmad, og finder nogle tallerkner i køkkenet, viser dem til
mig og siger ”Det her er rigtige kolonihavetallerkener”. Tallerknerne er ældre, med guldkant og
blomstermotiv. Jeg spørger: ”Er det fordi de har blomstermotiv?” Anne svarer, at ”det er det
også, men det er også fordi de er lidt gamle og anderledes. Vi ville aldrig have sådan nogle
derhjemme i lejligheden.”(Fra feltnoter)

Anne og Martin fortalte, at de ingen nye ting havde i kolonihaven overhovedet,
ud over en ny madras i sengen. Alligevel var det vigtigste for dem i indretning
34

Dette indretningsfokus bekræftes, når man kigger i en nyligt udgivet coffee table bog (Zobel 2005) om kolonihaver,
der er udpræget æstetisk orienteret, og næsten ensidigt fokuserer på indretningen af de små huse og haver.
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af kolonihaven ”farver og stil”. At man indretter med gamle ting er altså ikke
udtryk for en manglende interesse for det æstetiske, men tværtimod en øvelse
i at skabe den helt rigtige stemning i kolonihaven ved hjælp af den materielle
indretning med gamle og brugte materialer. At indrette sin kolonihave med
gamle ting var heller ikke udtryk for et ønske om at komme let om ved
indretningen. De unge brugte enorme tidsmæssige ressourcer på at
vedligeholde kolonihavehuset, så det kan bevare kolonihavepræget. Anne med
de rigtige ”kolonihavetallerkner” fortæller om deres kolonihavehus:
”Det havde nok været lettere at bygge et nyt end at renovere det, vi har gjort, ikke. Fordi det
er nogle skæve vinkler og gammelt og sådan noget, ikke. Men vi syntes alligevel, at det var
det, der var det charmerende ved det, ikke.” (Anne)

Signe og Morten, et yngre par, købte i begyndelsen af sommeren en brugt dør
til kolonihavehuset på Christiania. Selvom døren både var skæv, for lille i
forhold til karmen og manglede glasset i vinduerne, var den alligevel ifølge
Signe og Morten helt rigtig til kolonihaven. Arbejdet med at få døren til at
holde tæt varede hele sommeren. En anden yngre kolonist følte tilsyneladende
ligefrem, at hun måtte forsvare, at de har skiftet køkkenet ud, siden de fik
kolonihaven:
”Så sagde vi nå men altså køkkenet, det skulle selvfølgelig ikke – det skulle ned. Fordi det var
simpelthen så gammelt – ellers ville jeg have beholdt det, fordi det var gammelt. Jeg kan godt
lide den gamle stil. Det er ikke fordi jeg ligesom har sådan en intention om at gå ud og købe
noget nyt med vilje.” (Christine)

Lette løsninger var ikke velsete, det handlede om at kopiere tidlige kolonisters
omstændelige arbejde med huset, og de unge udviste således en stærk
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idealisme i forbindelse med indretning af kolonihavehuset. Hvor den
pasticheorienterede kolonihavekreativitet tidligere var en defensiv strategi der
udsprang af en mangel på ressourcer, er den i dag et udtryk for ønsket om at
opnå en særlig ”kolonihavestil”. Mens de unges anstrengelser med at bevare
kolonihaveæstetikken kan tilskrives smag og distinktion35, er det der var på
spil altså også, at de unge bruger kolonihaveæstetikken som en målestok for,
hvorvidt man lever det gode og rigtige kolonihaveliv. Hvor de gamle målte det
gode kolonihaveliv ud fra forekomsten af et haveforeningsfællesskab, stræbte
de unge altså i højere grad
efter det gode kolonihaveliv
gennem en materiel og
æstetisk øvelse. I det
følgende vil jeg vise, hvordan
haveforeningens øvrige
indretning også er nært
sammenhængende med
”Uakademisk”! Det var Mortens hårde dom over genboens
nyopførte hus, fordi det ikke lever op til hans idealer om god
kolonihaveæstetik

forestillingerne om det gode
kolonihaveliv.

35

Det ligger ikke indenfor specialets rammer at gå ind i en diskussion om kolonihaven som klassifikationsmedium og
identitetsmarkør i Bourdieus forstand, men i en anden sammenhæng kunne det være en interessant pointe at forfølge.
For en strukturalistisk analyse af haven se Marckmann 2003.
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3.2.3 Åben haveforening
HF Lykkeland er en såkaldt ”åben” haveforening, og har været det siden sin
spæde begyndelse. Åbenheden kommer konkret til udtryk ved, at der er
skrappe regler for hækkenes højde, der foreskriver, at hække ud til stierne
ikke må være højere end 1.20m. Derudover tillader haveforeningens
vedtægter ikke, at der plantes hæk imellem haverne36. Dette giver en helt
speciel oplevelse, idet man i det tidlige forår, inden blomster og buske står i
fuldt flor, faktisk kan se igennem det meste af haveforeningen, når man står i
den nederste have og kigger igennem haverne. Selv når blomster og buske
står højst, er der stadig god visuel kontakt haverne imellem37. Denne
indretning står i kontrast til områdets andre haveforeninger, hvor hække kan
få lov at vokse sig væsentligt højere, og hvor man kan få en nærmest
klaustrofobisk, labyrintisk fornemmelse når man går på de små stier
omkranset af høje hække.
”Jeg synes, altså hvis vi får sådan nogle høje hække, så er man jo muret inde. Ja vi kan godt
lide vi kan sidde sådan og kigge lidt ud. Det kan vi godt lide.” (Alice)

Hække er kendetegnet ved, at de både er i stand til at lukke inde og lukke
ude. Med andre ord fungerer hække som fysiske såvel som symbolske
36

Det betyder ikke, at skel ikke markeres. De fleste havde staudebede mellem haverne, enkelte steder var skellet
markeret med espalier. Men de manglende hække gjorde alligevel at udsynet over skellet var betydeligt bedre end hvis
der havde vokset en tæt ligusterhæk.
37
Langt de fleste af haverne er indrettet som forhaver, hvor huset er placeret bagerst på grunden, og hvor haven så
ligger ud til stien. Enkelte har haven liggende ved siden af huset, så den stadig grænser ud til stien, ingen i foreningen
har en decideret baghave, men enkelte huse har terrasse bagved huset. I flere haver har beboerne valgt helt at fjerne
hækken, og har i stedet en lav stensætning til at afgrænse haven fra stien.
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grænser, og grænser er ifølge De Certeau netop centrale for skabelsen af
steder: ”Der er ingen spatialitet, der ikke er organiseret af grænsers
determination” (De Certeau1988:123, min oversættelse). Da hækkene i og om
foreningen udgør haveforeningens fysiske såvel som symbolske grænser, kan
de fortælle meget om haveforeningens udfoldelse som sted, og det er håbet, at
følgende ekskursion udi hækkenes betydning vil bringe os nærmere en
forståelse af haveforeningen som praktiseret sted.

Mens hækken omkring foreningen har fået lov at vokse sig høj, således at den
kan holde fremmede ude38 og indkredse fællesskabet, syntes holdningen til de
lave hække mellem haverne at være nært forbundne med fællesskabs- og
lighedsideologien indenfor foreningen. En høj hæk om den private have blev
typisk, som ovenfor hos Alice, beskyldt for at ”lukke inde”. Den negative
holdning til høje ligusterhække (indenfor haveforeningen), var mest udpræget
hos de gamle. De forestillinger de gør sig om åbenheden minder om
”åbenhedens dogmatik”, et begreb som antropolog Marie Stender (2006) har
introduceret med sit studie af synliggørelse og beboelse i glashuse. Begrebet
dækker over en række normative forestillinger om den visuelle åbenhed, der
etablerer åbenheden som et ubetinget gode, der indebærer rumlig
uafgrænsethed, imødekommenhed og endog uskyldighed (i forståelsen ikke at

38

Haveforeninger i Danmark har status som offentlig park, og skal således holdes tilgængelige for offentligheden i
dagtimerne i sommersæsonen (Miljøministeriet 2001). Alligevel var man i HF Lykkeland optaget af at opretholde
skarpe grænser mellem haveforeningens rum og parken udenfor, idet man havde været udsat for indbrud. Således
voksede der stikkende brombær inde i hækken omkring foreningen, ligesom der på visse udsatte steder var sat pigtråd
ind i hækken. To af haveforeningens fire låger er altid låst, for at vanskeliggøre eventuelle tyveknægtes flugtrute, og
alle låger udadtil er låst om natten indenfor sæsonen. Udenfor sæsonen er lågerne låst på alle hverdage.
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have noget at skjule) (Stender 2006). Åbenhedens dogmatik var også til stede
i mine informanters moralske forestillinger om åbenheden, hvor en åben have
skal forstås i både konkret og overført betydning; jeg fik indtrykket af, at en
åben have for mange indikerer et åbent sind. Med andre ord blev visuel
tilgængelighed betragtet som social tilgængelighed, og ligusterhækken kan
således direkte modarbejde fællesskabet i haveforeningen.

Implikationerne af åbenheden
og åbenhedens dogmatik i
haveforeningen er imidlertid
anderledes end hos Stenders
glashus-beboere. Hvor Stender
fandt, at åbenheden tilføjede
en privat fornemmelse til
Vue ned gennem de åbne haver i det tidlige forår

offentlige arealer omkring den
åbne bolig, havde åbenheden i

haveforeningen den modsatte effekt. Stender er inspireret af Pauline Garvey
(2005), der i sin analyse af det norske vindue viser, hvordan boligens
privatsfære opretholdes, ved at der mellem husets beboere og forbipasserende
skabes en uudtalt overenskomst om ikke at glo. Samme princip fandt Stender
hos sine informanter, der foretrak den uudtalte overenskomst med fremmede
forbipasserende frem for at trække gardinerne for. Da jeg først ankom i
haveforeningen i det tidlige forår, var åbenheden overordentlig påtrængende,
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da buske og blomster endnu ikke var sprunget helt ud. Jeg gik ud fra, at det
ikke var velset at glo ind i folks haver, så jeg prøvede at styre min
nysgerrighed, når jeg gik på havegangene omgivet af de meget åbne haver.
Gennem samtaler og interviews blev jeg imidlertid opmærksom på, at mine
anstrengelser for at være høflig havde været forgæves. I haveforeningen
forventes det ligefrem at man kigger ind andres haver. En ældre kolonist, Ilse,
fortæller:
”Man må gerne stoppe op og kigge ind i haven, det må man gerne. Der er tit nogen, der kigger
ind og så kan jeg godt finde på at invitere dem ind, så de kan se det hele”.

En anden ældre kolonist supplerer:
Ove: ”Jamen der har jo altid været den der tradition, at når man går på en havegang, når man
går forbi en have, og hvis der står nogen inde i haven, så siger man hej og goddag. Og hvis
der kommer nye haveejere, så går man over og siger goddag jeg er den og den, jeg har have
det og det nummer, ikke. Og jeg byder jer velkommen og sådan noget, det gør man jo. ”
Kirstine: ”Hvad hvis der er nogen, der ikke gør det? ”
Ove: ”Så får de – så skal de sgu nok få det at vide. De skal nok få det at vide, det er helt
stensikkert.”

Ikke alene kan og bør der udveksles hilsner over hækken, man må også gerne
stoppe op og pege og kommentere planter og blomster, og måske er man
endog heldig at blive budt indenfor.
En yngre kolonist, Marianne, var noget skeptisk ved åbenheden, da de i sin tid
fik kolonihaven, men har vænnet sig til det, og er endda endt med at
værdsætte åbenheden:
”Til at starte med kan det godt være, at man tænkte over det, men man tænker ikke over det
længere, altså det er bare sådan, er det, og jamen altså jeg synes på en måde, at det er
hyggeligt, at du også kan se nå men der er også nogen dernede, ikke altså. Det er jo ikke fordi
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man blander sig i dem, eller hvad man kan sige, altså det er jo ikke på den måde, det er jo
ikke nysgerrighed eller noget. Men det er da meget rart at vide, nå men der er nogen lige i
nærheden. Hvis du har en eller anden høj hæk, og du ikke kan kigge ind i haven, altså så
bliver det jo sådan noget tre skridt fra livet-noget efter min mening, ikke. Men det er nok
noget, man skal være vant til, fordi vi har jo faktisk fået rigtig mange kommentarer fra folk,
der kommer her om, hvordan kan I holde det ud, ikke. Altså men vi tænker ikke på det.”

Åbenheden bliver en måde at eksponere social tilgængelighed. Pga. åbenheden
kan man konkret se hvilke andre kolonister, der er til stede (tilgængelige) i
foreningen, hvorimod en høj hæk og deraf følgende manglende visuel
tilgængelighed ifølge Marianne ville signalere en afstandtagen til det sociale.
Martin, en af de unge kolonister i fyrrerne, der bor med sin familie i den stille
ende af haveforeningen supplerer:
” Selvom der kommer folk forbi, det er så sjældent altså. Og alle der kommer forbi hilser. Så
man føler sig ikke beluret vel. Hvis man hilser på nogen, så er man jo ikke sådan beluret.”

Hilsenen bidrager altså
ikke kun til at nedbryde
symbolske grænser, men
er også en måde at
undgå følelsen af
”beluring”. Hvor beluring
i glashusene undgås ved
Selvom kolonihaven udadtil kun er afgrænset med en lav stensætning
eller blomsterbed, har man alligevel altid en havelåge. Med
havelågen kan man signalere at gæster er velkomne ved at lade den
stå åben.

den fælles konsensus
mellem beboer og

forbipasserende om ikke at glo, undgås beluring i haveforeningen ved at
anerkende hinandens tilstedeværelse og sociale tilgængelighed og gå ind i den
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sociale kontakt. Hvor Stenders glashusbeboere trods åbenheden værnede om
privatlivet, og hvor forudsætningen for glasbusbeboernes ønske om at trække
verden ind i stuen var at den gensidige synliggørelse netop ikke førte til
kontakt (Stender 2005:41), var forholdet i haveforeningen altså modsat. Ifølge
Salamon betyder det, at man er tilgængelig, at man er åben for social kontakt,
og en ulige relation opstår, når den ene part i en social relation viser sig mere
socialt tilgængelig end den anden (Salamon 1992:109-110). Samme pointe
kan vi finde hos antropolog Marianne Gullestad (1992) der tilføjer, at hvis man
vælger at være utilgængelig for nogen, er det en måde at etablere et symbolsk
hegn. Netop i tilgængeligheden i forhold til andre viser vi altså, ifølge Gullestad
og Salamon, at vi anser dem som ligeværdige. Når man således mindsker sin
tilgængelighed fx ved at vælge ikke at gengælde en hilsen eller lade sin hæk
vokse sig høj, er det både en direkte konfrontation med lighedsideologien og
en måde at etablere en symbolsk grænse. Mens Stenders glashusbeboere
således forsøgte at trodse åbenheden og skabe usynlige symbolske grænser,
søger kolonisterne altså netop at nedbryde fysiske og symbolske grænser og
skabe mulighed for social kontakt på tværs af dem39. Åbenheden i
haveforeningen havde dermed netop til hensigt at understøtte det sociale liv.

39

Det skal understreges, at åbenhedens effekt var visuel. Man kunne ikke træde ind i en kolonihave over den lave
stensætning, men må gå ind ad havelågen. Ligeså passerer man ikke skellet mellem naboens og egen have, når man skal
på besøg – således nedbrød man nok grænserne visuelt, men de eksisterede stadig i et vist omfang og guidede
kolonisternes ruter rundt i foreningen.
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Forventningen om at andre er
tilgængelige for socialt samvær,
det normative påbud om at hilse
sammen med åbenheden i
haveforeningen får den
konsekvens, at forhavens
semiprivate rum til dels
Hække drager grænser, men kan også virke samlende. Her
arbejder unge og gamle sammen om klipningen af hækken
omkring foreningen.

offentliggøres40. En del af
forskellen til Stenders glashus-

beboere kan muligvis tilskrives forhavens anderledes status end Stenders
informanters private hjem, men hvor husets privathedsfornemmelse i et
parcelhuskvarter kan virke stærkere ind på kvarteret end landskabernes
offentlighedskarakter (Raahauge 2006:210), er tilfældet i haveforeningen
omvendt, hvor man som udgangspunkt får fornemmelsen af at være i et
offentligt eller fælles rum, frem for et privat41.

40

En praksis omkring havelågen bidrog yderligere til sammenfiltringen af offentlige og private sfærer i forhavens rum.
Alle haver i HF Lykkeland har havelåger, også de haver, der kun har en helt lav stensætning ud mod stien. Havelågen
bliver brugt til at signalere, hvorvidt gæster er velkomne; en åben havelåge betyder at gæster er velkomne, mens en
lukket havelåge enten signalerer at beboerne ikke er hjemme, eller at man ønsker fred. Ordningen fungerer godt og er
kendt og brugt af stort set alle haveforeningens beboere. Det er mit indtryk, at havelåge-praksisen i høj grad bakker op
om fællesskabsideologien, idet de fleste havelåger typisk altid er åbne, og man signalerer således med sin havelåge
tilgængelighed og social tilstedeværelse, ligesom det er lettere at komme på uanmeldt besøg et sted, hvor man som
udgangspunkt ved, at gæster er velkomne.
41
Således afspejler de lave hække også haveforeningens særlige ejendomsforhold. Hvor man i et villakvarter kan føle
det nødvendigt at lade hækkene gro om sin grund som en måde at værne om sin private jordbesiddelse (Sigsgaard
2001:56), er ejerforholdene i haveforeningen anderledes, da jorden er lejet af foreningen og derfor mindre ”privat”.
Haveforeningens ejerforhold kunne være et interessant emne at belyse yderligere, men det er ikke genstand for dette
speciale.
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Der var imidlertid en vis tøven med værdsættelsen af åbenheden fra de unges
side. Nogle af de unge havde lært at sætte pris på åbenheden, men flere
havde det som Susanne, der nedenfor beskriver paradokset i både at ville
”være sig selv”, og samtidig være socialt tilgængelig.
”Selvfølgelig kan jeg godt se det er nogle små haver ,og hvis det hele bare fik lov til at gro op
til 1.60 eller sådan noget i den stil over det hele, altså så ville det også være meget lukket. Så
ville det nok også føles sådan lidt mere klaustrofobisk, ikke. Fordi jeg kan ikke – jeg kan godt
lide det der med, at man er sig selv, men samtidig kan jeg også godt lide, at man lige kan sige
hej til dem, der kommer forbi. Så – men jeg har også vænnet mig til det hen ad årene. Fordi i
starten da syntes jeg faktisk, det var rigtig irriterende, at – der var mit højeste ønske bare at
alting groede op. Men nu har jeg så vænnet mig til det, synes jeg.” (Susanne)

Enkelte er slet ikke
interesserede i åbenheden, og
har ladet buske og træer
indenfor hækken vokse sig
fyldige for at skabe en form
for aflukke, uden dog på den
måde at komme på kant med
Udsigt fra Alice og Oves terrasse. Herfra kunne de betragte
livets gang over den lave stensætning og selv forblive relativt
uset.

vedtægterne. Men selv i de
meget åbne haver var det,
med Siv Ravn Andersens

formulering, essentielt for kolonisterne, unge som gamle, at mestre kunsten at
administrere egen (visuelle såvel som sociale) tilgængelighed (Andersen
2004). Samtidig var det imidlertid også påtrængende at undgå at udnytte
andres tilgængelighed, som vi kan bemærke hos Marianne, der ovenfor
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beskriver, hvordan hun godt kan lide at kunne se, at der er andre til stede i
haveforeningen, men ikke ønsker at overrende dem. I langt de fleste, særligt
de meget åbne, kolonihaver findes en lukket terrasse i forlængelse af huset,
hvor beboerne kan trække sig tilbage og sidde ugenert og uset, dog ofte med
mulighed for selv at kigge ud og følge med i livet udenfor. Disse terrasser
bliver brugt særdeles flittigt. Det er her de fleste kolonister opholder sig langt
det meste af tiden, når de er udendørs i kolonihaven. Det er her, man indtager
sine måltider og drikker sin kaffe, når der er gæster, og det var stort set uden
undtagelse her informanterne foreslog, at vi skulle sidde, når jeg foretog
interviews og folketælling. Selvom ideologien om fællesskab fordrer en visuel
åbenhed, er det tilsyneladende alligevel påtrængende for kolonisterne at søge
ly for tilgængeligheden. Tilgængeligheden (den visuelle såvel som den sociale)
er aldrig total, og kolonisterne har udviklet måder at undgå at eksponere
tilgængelighed hele tiden på trods af åbenheden. Dette skal dog ikke
nødvendigvis forstås som et paradoks. Den åbne have med den lukkede
terrasse tillader netop valget mellem at stå til disposition for social interaktion
og trække sig tilbage. Når man vælger at trække sig tilbage skal det således
ikke nødvendigvis forstås som en afvisning af fællesskabet, derimod giver
havens forskellige sfærer mulighed for at veksle mellem individualitet og
fællesskab, og sætter kolonister i stand til at vælge, hvornår de vil være
fælles42.

42

Jeg skylder Siv Raun Andersen denne pointe, da hun viser de selvsamme dialektikker mellem fællesskab og privathed
i parcelhuskvarteret (Andersen 2004: 91).
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3.2.4 Kolonihaveånden
Administrationen af hække som fysiske og sociale grænser hænger altså nært
sammen med de normative forestillinger om kolonihavelivet, der søges udlevet
i HF Lykkeland. I det følgende vil jeg forsøge at samle op på haveforeningens
normative konstruktion.
”Man må også ligesom sige, hvad er det for et sted, jeg er. Det er altså en kolonihave. Så altså
det er ligesom – man må også ligesom acceptere den ånd, der er, ikke. Ellers så skal man
købe et hus oppe i Hellerup eller noget andet, ikke. Hvis ikke man kan tåle det.” (Anne-Mette)

Anne-Mette beskriver ovenfor, at kolonihaven og haveforeningen er et sted
med en særlig ”ånd”. Præmissen for hendes udtalelse er, at ånden er knyttet
til stedet. Kan man ikke acceptere den særlige ånd, der er knyttet til
haveforeningen, bør man finde et andet sted med en anden ånd, fx ved at
købe et hus i Hellerup. Det er ikke bare Anne-Mette, der mener, at
haveforeningen har en særlig ånd, og jeg har ovenfor vist, at kolonisterne
generelt havde normative forestillinger om den ideelle udlevelse af
kolonihavelivet. “Kolonihaveånden” er et emisk begreb, der var solidt etableret
i kolonisternes begrebsverdener, og blev benyttet hyppigt, især af de ældre
informanter i foreningen.
”Jamen det [kolonihaveånden] er at man er social. At man beskæftiger sig med andre i haven.
Ikke fordi man skal blande sig i deres ting, men man – ja nu skal jeg sige, man er – man er
meget social. Eller man er social i hvert fald. På et eller andet niveau. Og man drikker en bajer
over hækken. Det er sådan set det. Det der ikke er kolonihaveånden, det er folk med
ligusterhækken. Det er dem der lukker sig inde, og holder sig for sig selv.” (Erik)
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”Kolonihaveånden det er noget med at man er fælles om tingene og hjælper hinanden så godt,
man kan. Og at man er sammen med hinanden. Men det er jo desværre på vej ud nu43.”
(Niels)

Forestillingerne om hvad kolonihaveånden er, kredsede primært om
fællesskabet i forskellige former og i forhold til den åbne haveforening opfattes
høje hække som direkte i modstrid mod kolonihaveånden. Kolonihaveånden
handler om at hjælpe hinanden og være sammen, men kolonihaveånden kan
også handle om rummelighed og tolerance, hvor vægten i højere grad bliver
lagt blandt de unge.
Fælles for forestillingerne om kolonihaveånden er, at de er udtryk for en klar
kobling af stedet med kulturelle normer og specifikke praksiser. Selvom lighed
og tilgængelighed kan siges at være betegnende for skandinavisk socialitet i
almindelighed, synes disse aspekter således at opnå yderligere vægt indenfor
haveforeningens stedslige ramme. Med andre ord er sted og kultur i tilfældet
HF Lykkeland sammenfaldende. Kolonisterne har i høj grad et mentalt billede
af, hvad ”rigtigt” eller ”godt” kolonihaveliv indebærer, og disse idealistiske
forestillinger kommer til udtryk i deres forståelse af, hvad kolonihaveånden
er44. Kolonihaveånden og forestillingerne om det gode kolonihaveliv kan
forstås som en slags stereotypisering af haveforeningen, hvor informanterne
selv har et billede af haveforeningen som et sted, hvor en bestemt type praksis
43

Interessant nok kan man finde den samme beklagelse hos både Marianne Therkildsens informanter i 1970
(Therkildsen 1970:112-114) og Inger Tholstrups i 1980 (Tholstrup 1980:228), hvilket giver et fingerpeg om begrebets
betydningselasticitet; hvad der betragtes som kolonihaveånden må formodes at være under konstant forandring og
forhandling, hvorfor der altid vil være nogen der føler, at kolonihaveånden (som de kender og forstår begrebet) er ved at
forsvinde.
44
De unge benyttede sig i mindre grad af begrebet, men kendte til det, og tillagde det stort set samme betydning som de
gamle.
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kan og bør udfolde sig. Gennem diskurs og praksis forhandles og udvikles disse
stereotype forestillinger. Haveforeningen indrammer således socialiteten, og
skal forstås som en stedslig metakommunikativ ramme45, der er med til at
iscenesætte det sociale og kulturelle liv anderledes end udenfor.
Haveforeningen er altså meget mere end blot et fysisk sted, og bekræfter
Casey i, at steder samler identitet og historie, og forener det sjælelige,
kulturelle og geografiske (Casey 1996:25; Sjørslev 2007:25). I den analytisk
ramme viste jeg, hvordan Appadurai har beskyldt antropologien for at fastlåse
mennesker i topologiske stereotyper. I dette afsnit har jeg vist, hvordan min
empiri modsiger Appadurais syn på disse topologiske stereotyper, idet
stereotyperne ikke er forbeholdt antropologen, men har stor lokal betydning.
De faste forestillinger om kolonihavelivets optimale udfoldelse synes altså ikke
nødvendigvis at virke som et ”fængsel”, som det antydes af Appadurai, men
opleves typisk nærmere som et udgangspunkt for forhandling om, hvordan
kolonihavelivet bedst udfoldes.

45

Her er jeg inspireret af Gregory Batesons begreb, der bruges til at vise, at kommunikation tolkes forskelligt ud fra den
specifikke sociale kontekst (Bateson 2000).
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3.3 Delkonklusion: HF Lykkeland som praktiseret sted
Jeg har hos mine informanter fundet, at man i kolonihaven oplever at blive
konfronteret med naturen og at netop mødet med naturen opleves som en af
kolonihavens styrker. Det er imidlertid ikke naturen i sin vilde og upåvirkede
form der mødes i kolonihaven, derimod synes kolonisterne altid i færd med at
kultivere kolonihaven. Denne kultivering kan forstås som en måde at tilegne
sig kolonihaven; at indtage og hjemliggøre den, og dermed bebo den. Mens
kolonisterne således foretog en kolonisering, har jeg imidlertid også
observeret, at kolonisterne selv bliver koloniserede, idet de indtages af
kolonihavelivet, der på uforklarlig vis indbyder dem til at leve på en anden
måde end i vinterboligen. Denne kolonisering giver mening med Ingolds
dwelling perspektiv, hvor mennesker ikke opfattes som noget løsrevet eller
eksternt fra omgivelserne, men netop er indlejret heri. Ophold og engagement
i kolonihaven skal altså forstås som en proces, hvori menneske og omgivelser
er indlejrede i hinanden, og hvor sted og menneske udvikler sig sammen.

På det mere diskursive plan er kolonisterne i færd med at konstruere
haveforeningen gennem idealistiske forestillinger om det gode kolonihaveliv.
Jeg har således identificeret klare normative forestillinger om, hvordan livet i
haveforeningen bør leves. Blandt haveforeningens gamle er forestillingen
typisk knyttet til drømmen om det nære fællesskab, hvor alle kender alle, hvor
man er tilgængelige for socialt samvær, og hvor forskelle i kulturel og
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økonomisk kapital ikke kommer til udtryk. Disse idealer for haveforeningslivet
er konkret manifesteret i haveforeningens åbne struktur, hvor de lave hække
mellem haverne sikrer visuel og social tilgængelighed. Åbenheden sammen
med fællesskabsidealet gør, at man i haveforeningen føler, at man befinder sig
i et rum, der som udgangspunkt er fælles, selvom der skabes små private
”lommer” i haverne, hvor man finder ly for fællesskabet. De unge er imidlertid
mere skeptiske overfor det nære haveforeningsfællesskab såvel som
åbenheden, selvom en del lærer at værdsætte åbenheden, og langt de fleste
unge også deltager i haveforeningens sociale liv i et vist omfang. Mens
fællesskabet ikke opfattes som katalysator for det gode kolonihaveliv hos de
unge, har de unge travlt med at indrette kolonihavehus- og have, og har
stærke normative forestillinger om, hvordan det gøres bedst. Jeg tolker det
som de unges måde at stræbe efter det gode og rigtige kolonihaveliv, der her
opnås gennem en materiel og æstetisk øvelse og måles i forhold til hvorvidt
kolonihavehus og –have ligner tidlige kolonisters kolonihaver, altså i forhold til
et mål af autenticitet.

Jeg har altså vist, at HF Lykkeland som stedslig ramme har stor betydning.
Dette skal ikke forstås som en tilbagevenden til en antropologi, hvor
antagelsen er, at sted og kultur nødvendigvis er sammenfaldende. Ej heller er
det min påstand, at fordi man er/bor det samme sted, deler man forståelse af
det sted. Jeg har jo netop vist, at konstruktionen af stedet HF Lykkeland er
flersidet, og står til konstant forhandling. Derimod viser studiet af HF
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Lykkeland, at stedet som en fysisk og symbolsk ramme for det levede liv har
stor betydning, og at netop de forskellige forestillinger om stedet og praksiser
knyttet hertil har betydning i det hverdagsliv, der leves på stedet. Gennem
hjemliggørelsen og inderliggørelsen af kolonihaven samt gennem de
ideologiske forhandlinger om det gode kolonihaveliv transformeres stedet fra
et abstrakt, geografisk determineret rum til et levet og levende praktiseret
sted. Således er sted og kultur sammenfaldende i HF Lykkeland. Når
informanterne selv konstruerer topografiske stereotyper, er det nødvendigt at
tage disse alvorligt og inddrage dem i en antropologisk analyse, frem for at
affeje dem som en slags orientalisme (Said 2003). I den forbindelse synes den
mest frugtbare tilgang til forståelsen af steder at analysere den ”sted-snak”46,
der er med til at konstruere, vedligeholde og udvikle disse topologiske
stereotyper lokalt, ligesom jeg har gjort i afsnittet om det gode kolonihaveliv.

Med sammenfaldet af sted og kultur, synes HF Lykkeland at repræsentere det
modsatte af den kontingens, territorielle opløsning og afkobling af kultur og
sted, der, som jeg har vist i den analytiske ramme, skulle være karakteristisk
ved det moderne. Modsat antagelser om stedets formindskede betydning og
vanskeligheden ved at finde hjem i det moderne, er det karakteristisk, at man
i haveforeningen mimer et præmoderne landsbyliv, hvor alle kender alle og
hvor man bor tæt sammen i et lille afgrænset samfund med egne sociale
spilleregler, og hvor man gennem arbejdet med kolonihavehus og have skaber
46

Jeg har i forhold til dette begreb ladet mig inspirere af Ulf Hannerz’ (1999) begreb ”culture-speak”, der har til formål
at tage kulturbegrebets dobbelte hermeneutik alvorligt og analysere de måder, mennesker lokalt snakker om kultur.

69

sit eget og fortæller en historie om sig selv. I det følgende vil jeg forsøge at
forfølge dette tilsyneladende paradoks. I det foregående har jeg vist, hvordan
haveforeningen udfoldes og praktiseres som sted, i det følgende vil jeg altså
søge efter et svar på, hvorfor haveforeningen tager den beskrevne form.
Haveforeningen gør det relevant at spørge til, hvordan steder udfoldes i det
moderne. Og med haveforeningens afvigelser fra hvad man kan forvente af et
sted genereret i det moderne, kan man tilføje; er haveforeningen overhovedet
et moderne sted? Disse spørgsmål vil være omdrejningspunkt i følgende
kapitel af specialet.
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4. Ud af haveforeningen
Jeg har i den analytiske ramme vist, at steder ikke eksisterer isoleret fra
omverdenen og giver mening for sig selv. Frem for kulturelle, skarpt
afgrænsede ”øer”, bør steder betragtes i forhold til deres kontekst; steder skal
forstås som relative. Denne betragtning danner afsæt for følgende analytiske
kapitel, hvor jeg med udgangspunkt i stedets kontekstdrevne karakter vil
undersøge HF Lykkeland som et sted i en moderne kontekst. Haveforeningen
skal altså forstås i sin sammenhæng, og af omfangs- og interessemæssige
årsager har jeg her valgt at fokusere på haveforeningens kontekst af
modernitet.

Kapitlet er struktureret således, at jeg først vil introducere til forholdet mellem
modernitet og steder. Jeg vil præsentere forskellige bud på, hvad der sker med
produktionen af steder i det moderne, og vise, hvordan moderniteten
tilsyneladende modarbejder muligheder for at skabe hjemlighed og beboelse.
Med Foucaults begreb ”heterotopia” vil jeg forsøge at indkredse
haveforeningens forhold til det moderne og vise, hvordan haveforeningen
etablerer sig selv som anti-moderne. Endelig vil jeg diskutere dette postulat af
anti-modernitet og vurdere, hvorvidt vi kan godtage haveforeningen som et
anti-moderne sted. Med begrebet ”supersted” vil jeg udfordre pessimistiske
forudsigelser for det modernes produktion af steder og vise, hvordan
haveforeningen er eksempel på at det moderne udtryk er mangfoldigt, og at
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det moderne også producerer steder karakteriseret ved beboelse, hjemlighed,
identitet og fællesskab.

Modsat kapitlet ”Ind i haveforeningen”, der var drevet af nærhed til felten og
det empiriske materiale, indikerer titlen på dette kapitel, at vi nu bevæger os i
større distance til HF Lykkeland med det teoretiske materiale som drivkraft.

4.1 Steder og det moderne
4.1.1 Udlejring og ikke-steder
Ifølge sociolog Anthony Giddens befinder vi os i en tid, hvor modernitetens
konsekvenser bliver mere radikaliserede og universaliserede end nogensinde
før (Giddens 2006:3)47. Først og fremmest, hævder Giddens, får moderniteten
sin dynamik fra adskillelsen af tid og rum (Giddens 2008:16). Hvor
præmoderne samfund var kendetegnet ved et sammenfald mellem ”sted”
(place) og ”rum” (space); hvor spatielle dimensioner af menneskers liv var
karakteriseret ved konkret og fysisk tilstedeværelse, er social interaktion i
senmoderniteten præget af relationer mellem ”fraværende” andre, der befinder
sig fjernt fra en given situation af interaktion (Ibid.:18). Med andre ord er
sociale relationer ifølge Giddens ikke længere geografisk bundne, derimod kan
de udspille sig over uendelige afstande, og for så vidt kan man sige, at stedet
ophæves som determinant for socialt liv. Fællesskab som indlejret del af steder

47

Af hensyn til omfangsmæssige begrænsninger har jeg her valgt at fokusere på de elementer af Giddens’ teori, der har
relevans for studiet af HF Lykkeland som et sted i en kontekst af modernitet.
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forsvinder således ifølge Giddens med moderniteten (Ibid.:117). Giddens
kalder denne proces for ”the emptying of space” (Ibid:18), hvor rum kan tage
abstrakt form og ikke henvise til et partikulært sted (fx universelle landkort,
hvor perspektiv ingen rolle spiller), og hvor ét sted kan substitueres af et
andet (fx indkøbscentre eller lufthavne, der ligner hinanden overalt i verden og
for så vidt er uafhængige af lokal kontekst). Ligesom rummet ”tømmes”, sker
det samme for tiden, der igennem universel standardisering i kraft af uret
repræsenterer ”tom” tid (Ibid.:17-18). I moderniteten kan fjerne begivenheder
således få store konsekvenser for individets intime forhold. Dertil kommer, at
desto mere traditionen mister sit greb, og livet således konstitueres i dialektisk
forhold mellem det globale og det lokale, desto mere står det individet frit for
at forhandle sin identitet mellem et væld af muligheder. Med andre ord bliver
selvet i moderniteten et refleksivt projekt, og begrebet livsstil får
fremtrædende betydning (Giddens 2006:5).

Med adskillelsen af tid og rum skabes ifølge Giddens også forudsætningen for
processer af ”udlejring”, hvor fx relationer ”løftes ud” af lokal kontekst
(Giddens 2006.:21). Det vil sige, at hvor man i det præmoderne samfund
fungerede som generalist og selv byggede sit hus, selv producerede,
forarbejdede og tilberedte sin mad, passede sine børn osv., udlejres mange af
disse funktioner nu til eksperter, hvor tømreren sørger for at dit hus bliver
bygget, slagteren forarbejder kødet og pædagogen passer børnene i
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daginstitutionen48. Sammen med ophævelsen af stedet som determinant for
sociale relationer, står vi med et moderne samfund, hvor individets relationer
kan være spredt over store afstande, og hvor det moderne menneske i
stigende grad må befinde sig i transit på farten mellem et sted og et andet.
Dette forhold er centralt i antropolog Marc Augés ekskursion udi, hvad han
kalder ”supermoderniteten”.

Supermoderniteten er ifølge Augé kendetegnet ved at være: ” […] en verden,
hvor mennesker fødes på en klinik og dør på et hospital, hvor transitsteder og
midlertidige opholdssteder hastigt breder sig enten under luksuriøse eller
umenneskelige vilkår (hotelkæder og besatte huse, feriesteder og
flygtningelejre, fattigbyer, der enten trues med nedrivning eller er fordømt til
en langvarig betændt tilværelse); hvor et fortættet netværk af transportmidler,
som også er beboede rum, er under udvikling; hvor supermarkedernes,
spillemaskinernes og kreditkortenes stamgæster kommunikerer med en
abstrakt umedieret handel gennem tavse fagter; en verden således overgivet
til en ensom individualitet, til det øjeblikkelige, det kortvarige og det flygtige ”
(Augé 1996:78, min oversættelse). Denne dystre forudsigelse, hvor det
moderne menneske er hensat i en fragmenteret tilstand af transit med et
anonymt forhold til sine omgivelser, holdes op imod forekomsten af det, Augé
kalder ”antropologiske steder”. Antropologisk steder er steder, hvor kultur og
sted falder sammen, og i forhold til Giddens kan vi sige, at antropologisk sted
48

Dette implicerer en tillid til at eksperterne gør deres arbejde ordentligt, og tillid er et af Giddens centrale begreber,
som jeg dog ikke vil gå i dybden med her.
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netop er kendetegnet ved tilstedeværelse i tid og rum, modsat udlejringen og
interaktion på tværs af afstande. Antropologisk sted er den konkrete og
symbolske konstruktion af et sted (Augé 1996:51) og er formet af individuelle
identiteter, lokale referencer og historie. Augé hævder ikke, at antropologiske
steder ikke findes i supermoderniteten, men at supermoderniteten finder sit
fulde udtryk i ”ikke-steder” (Ibid.:109). Ikke-steder defineres i modsætning til
antropologiske steder: ”Hvis et sted kan defineres som relationelt, historisk og
identitetsgenererende, må et rum som ikke kan defineres som relationelt,
historisk eller identitetsgenererende være et ikke-sted” (Ibid.:77-78, min
oversættelse). Ikke-steder er de ”mellemrum”, vi opholder os i, når vi
bevæger os fra ét sted til et andet, og desto mere det moderne samfund
udlejres og differentieres (jf. Giddens), desto oftere må man opholde sig i
transit mellem stederne. Det kan være banegården, motorvejen, lufthavnen,
og ikke-stederne er således kendetegnet ved at være middel til at nå målet
(destinationen), som ofte vil udgøres af et egentligt sted (Vacher 2004:341).49
Mens antropologiske steder skaber det organisk sociale, skaber ikke-steder
solitær kontraktualitet (Augé 1996:94). I et standardiseret tekstsprog
adresserer og producerer ikke-stederne det standardiserede menneske og
reducerer mennesket til en anonym enhed af ”rejsende”, ”passager” eller
lignende kategori (Ibid.). Hvor antropologiske steder giver mulighed for den
refleksive konstruktion af selvet (jf. Giddens teori om selvet som refleksivt

49

Paradoksalt nok, hævder Augé, hænger overfloden af steder sammen med at planeten synes mindre. Samtidig med at
vores adgang til alle dele af verden er blevet lettere og verden dermed synes mindre, giver det også et væld af
valgmuligheder, der fører til denne overflod af steder (Augé 1996: 31).
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projekt), tilbyder ikke-stederne altså ikke nogen former for identitet som
individet kan bruge i sin fortælling om sig selv, og af denne grund udelades
ikke-stederne typisk af individers rutebeskrivelser (Vacher 2004:342). Ikkesteder skaber således hverken singulær identitet eller relationer; kun
ensomhed og enshed (Augé 1996:103).

Denne triste, anonymiserende tilstand af transit kan kontrasteres med
beboelse (dwelling) (Augé 1996:107). Beboelse handler jo netop, som jeg også
har vist i foregående kapitel, om at tilegne sig et sted, arbejde med og i det og
således indtage og lade sig indtage af det. Således vil et beboet sted være
oplagt i forhold til selvet som refleksivt projekt, idet man her har mulighed for
at fortælle en historie om sig selv, ligesom vi ovenfor hørte Thomas fortælle, at
han meget eksplicit og reflekteret overvejer, hvordan han bedst kan
præsentere sig selv gennem sin kolonihave, og ligeså bruger andres
kolonihaver til at ”læse” sine medkolonister. På baggrund af ovenstående
karakteristik af steder i det moderne kan vi imidlertid spørge, hvordan det står
til med beboelse i det moderne?
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4.1.2 At finde hjem i det moderne
Ifølge Heidegger er beboelse muligheden for at opnå spirituel enhed mellem
mennesker og ting (Heidegger i Harvey 1993:11). Samme pointe når Vacher
til, idet han konstaterer, at ”netop fordi hjemmet udfolder sig som menneskets
forhold til materialiteten, kan det ikke skilles fra det konkrete subjekt, men bor
i det enkelte menneske […]. På den måde er hjemmet ikke noget man kan stå i
forhold til – det er en integreret del af en selv.” (Vacher 2007:39). Heideggers
syn på adskillelsen af tid og rum og overfloden af steder er pessimistisk. ”Alle
afstande i tid og rum skrumper […]. Den hektiske afskaffelse af alle afstande
bringer ingen nærhed; for nærhed består ikke af mangel på distance. Hvad er
mindst fjernt fra os i distance, gennem dets billede på film eller lyd i radioen,
kan forblive fjernt fra os”. (Heidegger 1971, her cit. fra Harvey 1993:10).
Fysisk nærhed bringer ikke nødvendigvis evnen til at tilegne sig materialiteten,
og således pointerer Heidegger det moderne globales dobbelte karakter, hvor
verden på én gang bliver uendeligt lille og uendeligt stor, og hvor nærhed i
sted og tid ikke nødvendigvis garanterer en følelse af nærhed. Heidegger
reagerer selv på den moderne tilstand med en vis nostalgi. Han identificerer
således beboelsen i sin fuldendte form i en bondehytte i skoven og påpeger en
generel ”hjemløshed” i den moderne verden, hvor mennesker har mistet deres
rødder, deres forbindelse med hjemlandet (Heidegger 1971; Harvey 1993:11).
Et lignende syn på det moderne findes hos Bachelard (1994), der i ”The
Poetics of Space” ser husets essens som ydende mennesker ly og beskyttelse
mod verden udenfor (Bachelard 1994, Stender 2006:68). Som refugium er det
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ønskværdigt, at huset lukker sig om beboeren, og som Bachelard poetisk
formulerer det: ”[…] der findes intet mere kompakt billede af initmitet […] end
en blomsts drøm om fremtiden mens den stadig er indesluttet, tæt foldet ind i
sit frø” (Bachelard 1994:24, min oversættelse). Således beskyttet mod verden
tillades mennesket at drømme om verden. Ifølge Bachelard er rum tilholdssted
for den menneskelige bevidsthed, og han befrier således huset og hjemmet fra
en begrænset definition af geometriske figurer: ”Et hus der er blevet oplevet er
ikke en ubevægelig boks. Beboet rum transcenderer geometrisk rum.”
(Bachelard 1994:47, min oversættelse). Bachelard synes imidlertid, som
Heidegger, pessimistisk i forhold til det moderne, og hans antipati mod
urbanisme og teknologi kommer til udtryk i hans beskrivelse af moderne Paris:
”I Paris er der ingen huse50, og beboerne i den store by bor i bokse stablet
ovenpå hinanden. […] Hjem er reduceret til horisontalitet.” (Bachelard
1994:26-27, min oversættelse, original fremhævelse). Denne bekymring for
det modernes horisontalitet og menneskets medfølgende ringe muligheder for
at søge ly er også centralt for den finske arkitekt Juhani Pallasmaa, der har
ladet sig inspirere af Bachelard såvel som Heidegger51. Ifølge Pallasmaa er
udviklingen af sengen symptomatisk for det moderne. Hvor en seng tidligere
tog form af fx alkove, som en slags ”miniature hus, et hus indenfor et hus, et
symbol på det private”, er sengen i den moderne vestlige verden i dag
reduceret til et ”neutralt, horisontalt plan, en scene for det private[…]”
50

Bachelards kommentar skal tolkes på den baggrund, at Bachelard i den oprindelige franske tekst bruger ordet
”maison”, der betyder både ”hus” (i konkret, materiel forstand) og ”hjem”. Et lejlighedskompleks kan således ikke
betegnes ”maison”, ligesom et hus der ikke bebos heller ikke kan betegnes som sådan (Stender 2006:68).
51
Heidegger føler han imidlertid også trang til at distancere sig fra, idet han konstaterer, at ”the black forest hut of
Heidegger directs architecture backwards” (Pallasmaa i Liboriussen 2008:4).

78

(Pallasmaa 2009:12, min oversættelse). Det moderne trænger sig altså på helt
ind i menneskets mest private rum og forringer tilsyneladende muligheden for
at opleve intimitet og nærvær. Med afsæt i disse dystre prognoser af det
moderne bliver det relevant at spørge, om det da er nødvendigt at undslippe
det moderne for at kunne bebo? For at kunne besvare dette spørgsmål i
relation til HF Lykkeland må vi først redegøre for haveforeningens forhold til
det moderne, dvs. om haveforeningen er et moderne fænomen, eller om
haveforeningens logik skal søges udenfor det moderne? Dette spørgsmål vil
jeg angribe gennem Foucaults begreb ”heterotopia”.

4.2 Heterotopisk haveforening
4.2.1 Heterotopien
I en forelæsning fra 196752 introducerer den franske filosof Michel Foucault
begrebet heterotopia. Ifølge Foucault befinder vi os i en epoke af simultanitet,
af sammenligning og af det nære hhv. det fjerne. Med andre ord skal steder
ikke forstås som dele af et hierarkisk forhold til hinanden (som i
middelalderen) (Foucault 1986:22) men konstitueres i kraft af hinanden,
sidestillet overfor hinanden og i forhold til hinanden. I vores epoke, hævder
Foucault, tager rum form af relationen mellem steder (sites) (Ibid.:23). Dette
er udgangspunkt for en præsentation af heterotopiabegrebet, der betegner
anderledes steder. Med Foucaults egne ord findes der i alle civilisationer
52

Året før, i 1966, optræder begrebet i Foucaults ”The Order of Things” i betydningen ”flertydig eller ikke-lokaliserbar
diskurs” (Marckmann 2005:13). Begrebet benyttes imidlertid her i en anden betydning, der introduceres i forelæsningen
”Of Other Spaces”.
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”virkelige steder – steder som eksisterer og som er formet i samfundets
grundlag – som er en slags mod-steder, en form for effektivt udlevet utopia,
hvori de virkelige steder, alle andre virkelige steder, der kan findes indenfor en
kultur, samtidig repræsenteres, kontesteres og spejlvendes” (Ibid.:24, min
oversættelse). Heterotopia spænder mellem at være illusorisk og
kompensatorisk: På den ene side kan heterotopier være mod-steder, der skal
kompensere for den omgivende verdens ufuldkommenhed, på den anden side
repræsenterer heterotopien et komplet spejlbillede af verden udenfor. Den
kompensatoriske heterotopis rolle er at “skabe et rum der er anderledes, et
andet virkeligt rum, så perfekt, så pertentligt, så velarrangeret som vores er
rodet, dårligt konstrueret og uordentligt” (Foucault 1986:27, min
oversættelse). Foucault gør sig ingen anstrengelser for at bidrage med en klar
definition af heterotopiabegrebet. Hans eksempler på heterotopier spænder
vidt; fra festivalen, spejlet, cafeen, stranden, over kirkegården, biblioteket og
bordellet til båden, og man kan således få en fornemmelse af, at snart sagt
alle steder kan være heterotopiske. Udgangspunktet er jo, at steder er relative
og skal forstås i forhold til andre steder, og således vil et sted jo altid være
anderledes (heterotopisk) i forhold til et andet sted. Denne kritik er blevet
fremført af bl.a. Gennochio (her fra Hetherington 1997), der finder begrebet så
bredt, at det bliver meningsløst. Mens der er en rigtighed i dette kritikpunkt,
mener jeg, at heterotopiabegrebet finder sin berettigelse som analytisk
værktøj, der kan være behjælpeligt med at fremanalysere aspekter af steder
og deres betydning – ikke for at definere dem som heterotopiske eller
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udelukke dem fra en sådan definition men for at se, på hvilke punkter et sted
etablerer sig selv som anderledes og hvorfor. Ud fra Foucaults beskrivelse af
heterotopien mener jeg, at begrebet kan være nyttigt at tænke med i forhold
til haveforeningen. Ved at se på haveforeningen som et sted, der etablerer sig
selv som anderledes i forhold til omverden, men samtidig er et spejlbillede
heraf, kan man blive klogere både på haveforeningen, men også på dennes
omverdenen – her i skikkelse af moderniteten.

Det første, der leder hen imod heterotopiabegrebet, er den måde, kolonisterne
begejstret betegner den som et fristed. Forsøgte jeg at spørge ind til dette
begreb fik jeg blandt andet at vide, at man i kolonihaven er fri til at ”slappe
af”, ”gøre andre ting end derhjemme”, ”være sammen med familien” og
”invitere gæster”. At haveforeningen er et fristed må imidlertid implicere, at
man i haveforeningen er fri for noget. Haveforeningen synes således at være
en form for modpol til vinterboligens hverdagsliv, hvilket bekræftes af dens
umiddelbare, oplevede anderledeshed. Mine informanter beskriver det således:
”Vi føler som om det er et sted der ikke er så tæt på byen som det i virkeligheden er, det er
noget af det jeg synes er – det tager et kvarter eller sådan noget hvis vi har børnene med på
cykel. […] Og så er det sådan lidt – altså så er det fornemmelsen af at være et andet sted
ikke. Det er noget af det jeg sætter meget pris på.” (Jesper)

”Jamen altså når man er her så kunne man ligeså godt have været i Nordsjælland eller hvad
ved jeg, altså det føles ikke som om at nå men din lejlighed er ikke ret langt herfra.”
(Marianne)
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Haveforeningen føles
altså som om, den
ligger et andet sted,
end den gør. Længere
væk fra byen, måske
på Nordsjælland. Man
kan tolke det sådan,
at den oplevede
kvalitative
Kontrasten til omgivelserne er slående, når man træder ind i HF
Lykkeland

anderledeshed

omsættes til en fornemmelse af geografisk distance. Når man kommer fra
Lyngbyvejens brølende larm og golde asfalt, er frodigheden, farverne og
fuglesangen overvældende, når man træder ind i HF Lykkeland. Som flere
kolonister formulerede det, føles det at træde ind i haveforeningen som at
komme på landet, og den fjerne susen fra Lyngbyvejen, kunne ligeså godt
være Vesterhavets brusen. Anderledesheden begrænser sig imidlertid ikke til
den umiddelbart sanselige oplevelse af natur og landlighed. Den hænger også
sammen med forestillingen om og udlevelsen af det gode kolonihaveliv, der
adskiller sig fundamentalt fra livet udenfor haveforeningens afgrænsende
hegn. Som jeg har vist, leves hverdagslivet anderledes i haveforeningen, når
man lader sig kolonialisere. Kolonihavelivet betegnes som afstressende og
beroligende, ligesom haveforeningslivet opfordrer til, at man foretager sig
andre ting i kolonihaven end i vinterboligen.

82

Foucault benytter sig af utopi-begrebet for at nærme sig en beskrivelse af
heterotopia. Mens utopier præsenterer samfundet i sin perfekte form men også
er ”steder uden nogen virkelig placering […] fundamentalt uvirkelige steder”
(Foucault 1986:24, min oversættelse), betegner heterotopia virkelige fysiske
rum, hvor utopier får lov at udfolde sig, mod-steder der adskiller sig
fundamentalt fra de steder, de reflekterer og adresserer (Ibid.:24).
Heterotopien bliver således ifølge Foucault kompensatorisk. Denne pointe er i
tråd med Tholstrup, der netop arbejder med kolonihaven som kompensatorisk
rum for den trængte arbejder i mellemkrigstiden (Tholstrup 1980). I forhold til
HF Lykkeland i dag er situationen dog forandret. Haveforeningen skulle
tidligere kompensere for de hastigt voksende storbyers pauvre forhold og
fabriksarbejdets monotoni. I dag findes der imidlertid ingen fabriksarbejdere i
HF Lykkeland, derimod synes populationen i haveforeningen, som jeg har vist,
i stigende grad at dreje sig mod unge, veluddannede med kreative,
højtlønnede jobs. De tarvelige og uhygiejniske forhold, der herskede i storbyen
omkring århundredeskiftet, er med omfattende saneringer blevet udryddet, og
mine informanter fortæller om deres prægtige vinterboliger, der for manges
vedkommende har både udsigt, altan og elevator. De umiddelbare og konkrete
”push”-faktorer er altså forsvundet. Forholdet mellem kolonihaven og
vinterboligen er dermed også forandret og frem for at se kolonihaven som
kompensatorisk, er den i dag nærmere komplementær. Informanterne fortalte,
at de netop nød skiftet mellem den ene bolig- og livsform og den anden. Om
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sommeren glædede man sig til at komme ud i kolonihaven, men sidst på
sæsonen når mørke og kulde begyndte at sætte ind, begyndte vinterboligen
igen at synes tiltrækkende. En ung kolonist i fyrrerne og mor til tre fortæller:
”Men nu kan jeg ikke rigtigt forstå at det allerede er om tre uger, at vi skal hjem i lejligheden.
Så – og når man så kommer hjem i lejligheden, så er den så meget fremmed.[…] Så er det
sådan meget underligt at komme hjem. Men når man så er rigtig kommet hjem og der er gået
et par uger og man har fået alt vasket man har haft med herudefra og sådan noget, så er det
enormt hyggeligt at være hjemme i lejligheden. Så det er meget fedt det der med at have
skiftet synes jeg, at flytte på fedet om sommeren, ikke.” (Anne)

Kolonihaven bliver således ikke reduceret til en nødløsning, en kompensatorisk
flugt fra en tarvelig vinterbolig. Livet mellem de to hjem er derimod et aktivt
tilvalg, hvor det netop er skiftet mellem de to boligformer, der er attraktiv:
”Nej jeg vil sige, at det er en løsning, jeg vil ikke engang sige, at det er en nødløsning eller
noget, fordi det passer os helt perfekt at have vores lejlighed om vinteren og så det her om
sommeren, ikke.” (Anne)

Når jeg spurgte, hvad der var mest hjem, var svaret oftest, at vinterboligen og
kolonihaven var lige meget hjem, men når kolonisterne mere ureflekteret
omtalte vinterbolig hhv. kolonihave, var det vinterboligen der blev omtalt som
hjem – som hos Anne ovenfor. Som jeg har vist, er hjemlighed imidlertid ikke
noget substantivt, og kan derfor opstå og forsvinde. Når man lige flyttede ud i
kolonihaven, kunne det føles akavet og uhjemligt, men når man havde beboet
stedet en tid, kom det til at føles som det rigtige hjem. Ligeså når man flyttede
hjem i vinterboligen, skulle den lige bebos igen, før den føltes som hjem, som
Anne ovenfor fortæller. Mens enkelte havde kolonihaven som en kompensation
for manglende midler til at anskaffe sig drømmehuset med have, var
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kolonihavelivet for langt de fleste netop et offensivt tilvalg, hvor skiftet mellem
vinter- og sommerboligen var attraktionen. At kolonihaven er komplementær
frem for kompensatorisk ændrer dog ikke på, at den i sin anderledeshed synes
at bære heterotopiske træk.

Liminalitetsbegrebet (Turner 1967)53 har visse ligheder med heterotopien.
Særligt Foucaults ”krise-heterotopi”, som angiveligt er fremherskende i
”såkaldte primitive samfund”, og som er reserveret for mennesker, der er i en
overgangsfase (Foucault 1986:24), har en del til fælles med det liminale. Med
andre ord kan man sige, at den liminale fase, som den præsenteres af Turner,
langt hen ad vejen er i tid, hvad heterotopia er i rum. Den liminale fase udgør
en ramme, der på samme tid placerer de liminale individer inden for og uden
for det etablerede samfund, eller med Turners ord ”betwixt and between”
(Turner 1967). Samtidig er ritualets liminale periode karakteriseret ved
communitas; antistruktur hvor rangforhold og andre skel imellem mennesker
erstattes af en forskelsløs enhed. Liminalitetens antistruktur giver for så vidt
mindelser om haveforeningens lighedsorientering, hvor forskelle i social og
økonomisk status underspilles og ideelt set ikke må komme til udtryk.
Begrebet antistruktur er i denne sammenhæng af særlig interesse, for
umiddelbart vil jeg mene, at antistruktur kan betyde modstruktur såvel som
fuldstændig ophævelse/fravær af strukturer. Hos Turner er det den sidste
betydning af begrebet, der er gældende: ”Vi arbejder ikke med strukturelle
53

Turner har liminalitetsbegrebet fra antropolog A. Van Gennep, der oprindelig introducerede ritualets tre faser;
adskillelse, margin eller limen, og rekonfigurering i The Rites of Passage (1960).
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modsætninger når vi diskuterer liminalitet, men med det essentielt
ustrukturerede” (Turner 1967:98). Denne ophævelse af begrænsende
strukturer ligger langt fra virkeligheden i HF Lykkeland, der vanskeligt kan
siges at repræsentere antistruktur i den forstand. Nok gælder lidt andre
normer end i samfundet udenfor, men haveforeningslivet er i høj grad
struktureret. I haveforeningen er reglerne mange, og orden er således en
uomgængelig del af livet her. Foucault behandler ikke forholdet mellem frihed
og orden i artiklen ”Of Other Spaces”, men med Kevin Hetheringtons (1997)
videreudvikling af heterotopiabegrebet bliver vi i stand til at tage højde for den
komplekse relation mellem de to tilsyneladende modsætninger.

4.2.2 Frihed og orden – eller ordentlig frihed
”Man is born free and yet everywhere he is in chains” (Rousseau, her cit. fra
Trans og Kristensen 2001:7). Således indleder den franske filosof Jean Jacques
Rousseau værket ”The Social Contract”, hvori han udfolder en forestilling om
det perfekte samfund, hvor der ikke længere findes ufrie mennesker. I den
anden ende af spektret mellem frihed og orden finder vi fx den italienske munk
Tommaso Campanellas skrift Solstaten fra 1602, hvor en stærkt centraliseret
stat garanterer den retfærdige fordeling af goder (Ibid:12). Man kan altså
skelne mellem utopier, der søger at skabe mere frihed, og utopier, der satser
på større orden (Thyssen 1976:146). Hvis heterotopien er en form for virkelig,
udlevet utopi, og haveforeningen har heterotopiske træk, hvordan kan vi da
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placere HF Lykkeland i forhold til idealer om frihed eller orden? Med andre ord;
forholder HF Lykkeland sig til sin moderne omverden ved at forkaste den og
overlade sig selv i kaotisk frihed, eller finder der nye former for ordning sted?

Inden jeg startede på mit feltarbejde, havde jeg en forestilling om, at jeg ville
møde et sted, hvor der var relativt frie udfoldelsesrammer, og hvor reglerne
var få. Den virkelighed der mødte mig, var den stik modsatte. Jeg mødte en
haveforening, hvor reglerne var mangfoldige, og hvor der var høj grad af social
kontrol. Endvidere mødte jeg en haveforening, hvor nogle havde et anstrengt
forhold til reglerne, mens andre bifaldt dem og ligefrem ønskede, at reglerne
var flere. Lidt groft opdelt kan man sige, at disse uenigheder typisk falder
sammen med skellet mellem de unge, der ønskede færre regler, og de gamle,
der ønskede flere. Formanden, Erik, der er ansvarlig for håndhævelsen af
reglerne, siger:
”Jeg vil sige dig, hvis det har noget med reglerne at gøre så holder vi os til reglerne og ikke
længere. Der er mange, der gerne vil bygge ud og sådan noget. Og det har jeg sagt nej til. Før
i tiden da var det næstformanden der stod for alle udbygninger og tilbygninger, det har jeg så
taget over på mig. Og jeg har sagt nej til alle. For alle er overbebygget stort set. Og så er de
begyndt at lave noget, så siger jeg det der kan du godt hive ned. Nej men det – det er helt op
til dig selv, du kan lave det færdigt og så får du en eksklusion, så kan du selv vælge, ikke. Så
jeg er ikke populær med dem alle sammen, det er jeg ikke. Men da jeg valgte at blive formand
så siger jeg jamen det er fint nok, men så holder vi os til reglerne.”

En anden kolonist supplerer:
”Mange af de unge der flytter ind og som ikke kender til kolonihavelivet i forvejen, har ofte
sådan en Christiania holdning, hvor de tror at her skal man da bare gøre, hvad man har lyst til
og der skal ikke være for mange regler. Men altså når vi har vedtaget reglerne ved en
demokratisk afstemning bør man være klar til at følge dem.” (Ellen)
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Mens reglerne for formanden og Ellen havde en frisættende effekt, idet de
sikrede en – for dem at se – fornuftig afvikling af haveforeningslivet, havde de
i andres øjne en begrænsende effekt:
”Jeg synes at regler er trælse. Altså jo færre jo bedre. Altså fordi jeg synes jo også at det her
det skal være et frirum, hvor folk kan komme og have det dejligt og så ikke alle de der regler,
der begrænser en på alle mulige måder, ikke.” (Susanne)

”Det andet der [mange regler], det kan jeg slet ikke holde ud. Det er – det er indskærpethed
som jeg ikke havde forventet herfra. Men når jeg tænker nærmere efter når folk de sagde til
mig at jeg fået kolonihave, så sagde de Christine, overlever du det? Kan du klare det? Med alle
de forbud på den ene og den anden måde.” (Christine)

Mens nogle stræber efter større frihed i
haveforeningen, stræber andre efter
større orden i haveforeningen, hvor et sæt
vedtægter sikrer udfoldelsen af det gode
kolonihaveliv. Mens nogle nøjes med at
beklage sig over reglerne, udvikler andre
taktikker til at komme udenom reglerne.
En håndværksmæssig ferm kolonist, Rolf,
havde i forbindelse med ombygningen af
sit kolonihavehus, der ifølge vedtægterne
var for stort i forhold til grundens

Småsprossede ruder og sympati med Christiania.
Haveforeningens gamle befolkning udfordres.

størrelse, arrangeret sig med
plastikpresenninger, der overdækkede
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byggeriet, mens det stod på. Således var der ingen, der kunne se, at han
faktisk fjernede det gamle, overskydende byggeri, inden han byggede nyt,
hvilket ville føre til et forbud mod at bygge det op igen.
”Og så er man jo nødt til at lave en lille fidus, ikke. Fordi at der er mange folk, der har ondt i
røven her og går rundt og fotograferer og går til formanden. Så derfor dækker jeg det hele
ind, ikke, og jeg gjorde det om foråret, hvor der ingen var her. Og hvis de så kom så sagde
jeg, jeg har bare skiftet brædderne ud. Der har stået et magen til, ikke. Samme sted. Jeg har
bare bygget det lidt anderledes, ikke. Uden at de [bestyrelsen] vidste det. Altså, det er man jo
nødt til.”

Rolfs historie viser, at reglerne kan bøjes og omgås, et faktum der kom til
udtryk på mange forskellige måder i haveforeningen – nogle mere diskrete end
andre54. Ligesom reglerne kan omgås i konkret praksis, kan vedtægterne
ændres ved generalforsamlingen. Med andre ord står reglerne altid til
forhandling. Vi kan her med fordel begynde at tænke ordningsbegrebet
bredere end de konkrete regler, der er nedfældet i haveforeningens vedtægter.
Ordningen handler nemlig ikke kun om reglerne men også om den mere subtile
forhandling om det gode kolonihaveliv. Når kolonisterne diskuterer, hvorvidt
det er for galt, at de unge ikke deltager i festerne og bruger deres kolonihave
”som et sommerhus”, når de sørger for at ikke den ”bedste” men den ”næste”
mand vinder fugleskydningen, når de kommenterer naboens manglende
æstetiske sans, og når de klipper hækken ned, så de kan se ind til naboen. At
haveforeningen er et heterotopisk sted, der afviger fra omgivelserne med sin
anderledeshed indebærer altså ikke, at det er præget af anti-struktur eller
kaos. Derimod findes der i haveforeningen en konstant proces af ordning.
54

Det var fx en udbredt kendt praksis, at var man utilfreds med haveforeningens åbenhed, kunne man plante en høj hæk
indenfor den lave. Dette var ikke imod vedtægterne, men forhindrede den visuelt åbne effekt, som var hele grundlaget
for reglen om den lave hæk.
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Dette kom til udtryk i de formelle regler i foreningen, hvis omfang ikke alene
kom bag på mig men også på visse af kolonisterne. Den vedvarende proces af
ordning kunne imidlertid også spores i de mere dagligdags forhandlinger om,
hvordan det gode kolonihaveliv bør udspille sig.

Hetherington angriber sagen om frihed og orden fra en anden vinkel. I stedet
for at diskutere, hvorvidt en heterotopi er en ordens- hhv. frihedsheterotopi,
antager han, at alle heterotopier er karakteriseret ved at være engagerede i en
vedvarende ordning55. Hetherington præsenterer heterotopier som ”spaces of
alternate ordering” (Hetherington 1997:8), og hans definition af heterotopien
afviger altså fra liminalitetens anti-struktur i forståelsen fravær af struktur.
Hetherington kritiserer således Turner for at antage, at liminaliteten er
karakteriseret ved et fravær af orden. Ifølge Hetherington er et sådant
ordensfravær ikke muligt og ved at påstå, at frihed har sin egen form for
ordning, ophæver han modsætningsforholdet mellem frihed og orden: ”Frihed
har sine egne former for ordning, simpelthen fordi det er en relationel tilstand
defineret imod former for ufrihed. Det handler om hvad man ønsker imod en
præskriptiv orden, og i udførelsen af dette, at ordne alternative måder at være
og handle” (Ibid:34, min oversættelse). Frihed kan altså ikke eksistere alene
men er altid frihed i forhold til en oplevet ufrihed. Samtidig opnås den ønskede
frihed ifølge Hetherington, gennem en alternativ ordning, der adskiller sig fra

55

Min oversættelse af Hetheringtons begreb ordering: En aktiv form for orden, jeg synes indfanges bedst på dansk ved
brug af ordet ordning. Ordning skal imidlertid forstås i sin aktive form, frem for som en passiv og etableret eksisterende
ordning.
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omverdenens ufrihed. Med ophævelsen af modsætningen mellem frihed og
orden i baghovedet kan man sige, at det er naivt at forvente, at
haveforeningen repræsenterer en fuldstændig frihed. Derimod kan man ifølge
Hetherington forvente at møde en alternativ ordning; et aktivt engagement i at
skabe og ordne samfundet, som det burde være. Når kolonisterne således
diskuterer omfanget af reglementet, ligesom når de diskuterer tilsyneladende
banale aspekter af kolonihavelivet, kan man tolke det således, at de forhandler
om den fuldendte ordning af HF Lykkeland som alternativt sted eller
heterotopia. I stedet for total frihed, arbejder man med at skabe ordentlig
frihed. Vi kommer altså aldrig til at møde haveforeningen helt uden orden.
Måske kunne man forestille sig en haveforening (eller et andet alternativt
samfund) uden formelt vedtagne og nedskrevne regler, men holder vi os til
Hetheringtons pointe, vil der altid være en proces af ordning, hvor
udformningen af det fuldendte, alternative samfund forhandles. I forhold til
moderniteten, bliver det nu relevant at spørge til, hvilke aspekter ved
moderniteten, man forsøger at frigøre sig fra i haveforeningen gennem den
alternative ordning? Hvordan kan kolonihaven som alternativ orden
komplementere moderniteten?
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4.2.3 En lilleby i storbyen?
Jeg har tidligere vist, hvordan der blandt modernitetsteoretikere er en tendens
til at tilskrive moderniteten skabelsen af triste, upersonlige anonymiserende
steder. Inden jeg går i dybden med haveforeningen som en reaktion på den
moderne storby, vil jeg redegøre for yderligere nogle aspekter ved det
moderne, som har relevans for studiet af haveforeningen.

I slutningen af det 19. århundrede præsenterede den tyske sociolog Ferdinand
Tönnies en teori om sociale relationer. Han skelner her mellem to normaltyper;
gemeinschaft og gesellschaft56, der repræsenterer to måder sociale relationer
kan organiseres, og som groft kan oversættes til fællesskab hhv. samfund. I
gemeinschaft finder vi det organiske liv, hvor medlemmer af et naboskab,
venskab, familieskab er knyttet til hinanden fra fødslen. Gemeinschaft føles
familiært, behageligt og er baseret på det Tönnies kalder ”væsensviljen”, en
ureflekteret vilje der er drevet af følelser, sædvane og samvittighed (Tönnies
2001:17-18, Falk 2002:62). I modsætning til gemeinschaft finder vi
konstruktionen gesellschaft, der er en rent mekanisk konstruktion, den
offentlige sfære, det fremmede land. Gesellschaft er samfundet, hvor
mennesker lever ved siden af, men uafhængigt af, hinanden som interesse- og
byttepartnere (Tönnies 2001:18-19, Falk 2002:61). I gesellschaft er
mennesker drevet af ”valgviljen”; en mere rationel type vilje, der stræber efter

56

Jeg har valgt at beholde Tönnies tyske begreber, da jeg mener at det ville forstyrre deres betydning at forsøge med en
oversættelse.
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at virkeliggøre en idé uanset indre tilskyndelser (Falk 2002:62), og som giver
mindelser om Webers kølige, cost-benefit orienterede ”zweckrationalitet”
(Sayer 2001:113). Det er fristende at tænke på gemeinschaft og gesellschaft
som to historisk på hinanden følgende samfundstyper, hvor gemeinschaft er
den tabte uskyld; det oprindelige, traditionelle samfund, som det så ud før
modernitetens og gesellschaftets brølende indtog, hvilket faktisk ikke synes
helt forkert i forhold til Giddens udlejring og Augés ikke-steder. En sådan
tolkning er imidlertid ikke, hvad Tönnies var ude efter. Netop i sin brug af
idealtyper frigjorde Tönnies sig fra sådanne historisk/stedsligt specifikke
tolkninger, idet idealtyper ikke kan findes i virkeligheden men skal forstås som
tankebilleder, hvor visse træk er overrepræsenterede, mens andre negligeres
(Vacher 2007:25). For Tönnies var det altså ikke enten gemeinschaft eller
gesellschaft, derimod tænkte han i ”mere eller mindre”. Med andre ord var
Tönnies’ dikotomier hverken tidsspecifikke eller gensidigt udelukkende (Harris
2001:xxviii). Mens Tönnies’ kategorier kan findes i en hvilken som helst
lokalitet i større eller mindre omfang, er Ferdinand Simmels (1998) begreber
om lillebyen og storbyen knyttet til de specifikke lokaliteter og kan betegnes
som hhv. rural- og urbansociologi (Falk 2002:66). Ifølge Simmel er storbyen
præget af tempo og mangfoldighed i økonomisk, professionelt og socialt liv, og
livet i storbyen afkræver således et større ”bevidsthedskvantum” modsat
lillebyen og landsbylivet, der er kendetegnet ved et langsommere, mere
sansemæssigt åndeligt liv (Simmel 1998:73-74). Livet i storbyen fostrer en
særlig individualitetstype, som Simmel kalder storbytypen. Simmel beskriver,
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hvordan storbytypen reagerer på storbylivet ved at udvikle blaserthed; en
nødvendig ufølsomhed overfor ydre stimuli, for tingenes forskellighed
(Ibid:77). Simmel beskriver storbyboernes holdning til hinanden som
reserverethed, hvorimod man i lillebyen ”kender næsten enhver man møder”
(Ibid:78). Der synes her at være klare linjer til Tönnies gemeinschaft og
gesellschaft, og det er tydeligt, at gemeinschaft med dets følelsesmæssige
involvering og nære relationer i højere grad bliver udlevet i Simmels lilleby,
mens gesellschaft med dets bytteøkonomi og rationelle vilje primært vil kunne
findes i Simmels storby. Både Tönnies og Simmel kan siges at være fra en
anden tid, men jeg mener, at deres betragtninger har en umiddelbar appel i
forhold til forståelsen af haveforeningen.

Ved første øjekast fristes man til at betragte haveforeningen som en lilleby i
storbyen – som en lomme af traditionalisme midt i det moderne. HF Lykkeland
er placeret som del af en moderne storby men rummer alligevel en række
traditionelle lilleby- eller gemeinschaft prætentioner.
”Det er en fantastisk beliggenhed i forhold til at det er Østerbro. Og når man drejer fra
Lersøpark Allé har man en fornemmelse af at være kommet på landet, det er helt unikt. Jeg
synes virkelig at jeg drejer fra og kommer ind i et andet univers med grønne områder.” (Laila)

I HF Lykkeland får man fornemmelsen af at komme ”på landet”. I citatet
ovenfor forklares det med de grønne områder, og jeg har tidligere vist, at det,
at man i kolonihaven kom i sansemæssig kontakt med naturen, blev vægtet
højt. Men landligheden kan også kobles til haveforeningens anderledes
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socialitet. Der var således flere informanter, der omtalte haveforeningen som
”landsbyen” og beskrev for mig, hvordan de mente, at haveforeningen havde
mange af de samme sociale kvaliteter som en lille landsby, hvor alle kender
alle, og hvor man bor tæt sammen på et afgrænset område57. Denne
beskrivelse af haveforeningen virker paradoksal, idet HF Lykkeland netop er
del af en moderne storby, der angiveligt skulle være landsbyens modsætning.
Med Giddens’ ophævelse af hjemmet og landsbyen som det centrale
udgangspunkt for social interaktion oplever vi som beskrevet, at stedet får ny,
formindsket betydning. Giddens nøjes altså ikke som Simmel med at beskrive
forskellene mellem forskellige lokaliteter, men ophæver geografien som
determinerende for karakteren af de sociale relationer på et sted58.
Haveforeningen synes imidlertid at modsige Giddens’ beskrivelse. Selvom de
unge i højere grad end de gamle favner moderniteten indenfor haveforeningen
idet de selv vil vælge venner til og fra, er det alligevel de gamles
fællesskabsideal, der tydeligst præger HF Lykkeland, ligesom de unge også
finder venner i foreningen. I haveforeningen er det netop det fysiske,
geografiske sted, der er udgangspunktet for enhver social interaktion, hvilket
gælder både gamle og unge. Haveforeningen som lokalområde synes altså at
være essentielt for beboernes sociale relationer, og selv indenfor den lille
haveforening gælder det, at desto nærmere du bor nogle mennesker, desto
større er sandsynligheden for, at du knytter bånd med dem. Fx fortæller Anne
57

Mens nogle berettede om dette træk ved HF Lykkeland med stolthed og glæde, var andre mere forbeholdne overfor
haveforeningens lilleby-kvaliteter.
58
Forskellen mellem Giddens og Simmel kan formentlig også tilskrives deres forskellige historiske udgangspunkter,
hvor moderniteten i Giddens tid ifølge ham selv har antaget en radikaliseret form.
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nedenfor om, hvordan kontakten med deres tidligere naboer har ændret sig,
siden de er flyttet til en anden kolonihave i HF Lykkeland:
”De boede jo herinde ved siden af indtil for to år siden. Så det er vi lidt kede af, at de er
flyttet. Fordi selvom at de bare er flyttet to stier længere op, men det har du sikkert også
allerede fornemmet, så er der virkelig sådan forskellige kulturer herude, ikke.” (Anne).

Når man tilfældigt falder i snak over hækken, har man nemmere ved at udvikle
sociale relationer, end hvis man skal beslutte sig for at ringe eller gå op og
besøge hinanden, hvilket opleves som mindre uforpligtende. Således havde der
i HF Lykkeland udviklet sig små kliker eller ”kulturer”, som Anne kalder dem,
der helt tydeligt er geografisk determinerede59. Den fysiske/geografiske
nærhed og den umiddelbare (visuelle såvel som sociale) tilgængelighed var,
som jeg tidligere har vist, særdeles vigtige omstændigheder i forhold til
haveforeningens sociale liv. Den måde, hvorpå man (særligt de gamle) i
haveforeningen idealiserer fællesskabet og fremsætter fællesskabets påbud, er
en måde at tilstræbe Simmels lilleby, hvor den fysiske nærhed blandt
mennesker i et lokalområde nødvendigvis medfører en form for fællesskab og
modsiger Giddens’ ophævelse af stedets betydning. I HF Lykkeland leves altså
et mindre udlejret liv. I HF Lykkeland ophæves storbyens anonymitet, og den
blaserthed og reservation, der kendetegner Simmels storbymenneske, ville
være ildeset i haveforeningsregi. Man hilser på hinanden her, holder øje med,
hvem der opholder sig i haveforeningen, hvem der beboer de andre

59

Dette kom til udtryk ved at man identificerede sig med den havegang, man boede på. Den første gang man møder når
man ankommer fra Lyngbyvejen kaldes ”den pæne gang” og her bor mange ældre, tidligere bestyrelsemedlemmer.
Gangen længst væk herfra kaldes ”Engen”, og her identificerede man sig tydeligvis imod ”den pæne gang” og oplevede
sig selv som ”rebelske” fx i tilgangen til ordensreglementet.
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kolonihaver, og hvem der ofte er på besøg. I haveforeningen er man altid
nogen; medkolonist, familie, fremmed – man er aldrig anonym. Med andre ord
mimede haveforeningens beboere den traditionelle lilleby, gemeinschaftet, i
idealer såvel som i praksis.
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4.2.4 Et anti-moderne sted
Et andet væsentligt punkt, hvorpå haveforeningen adskiller sig markant fra det
moderne, er i dens anti-kapitalistiske socialitet. Marx var den første til at
identificere kapitalisme som hovedkraften bag udformningen af den moderne
verden. Ifølge Marx var nye former for socialitet bundet op på kapitalisme, og
kapitalisme handler således ikke alene om økonomi men forandrer også sociale
relationer og vores måde at tænke på (Löfgren 1979:27; Sayer 2005).
Kapitalismen ledte til en ny form for varecirkulation, hvor bytteværdi erstatter
brugsværdi, og hvor menneskets arbejdskraft gøres til en vare, der kan sælges
på et marked (Sayer 2005; Vacher 2004). Arbejderens liv bliver således
opdelt mellem hans aktiviteter, som udbyder af arbejdskraft på
arbejdspladsen, hans fritid i hjemmet hvor kroppen kan restituere sig, og hans
forbrug på markedet, hvor han kan købe varer. Med andre ord kan man i den
nye kapitalistiske verdensorden klart skelne mellem arbejde og fritid (Löfgren
1979:27, Vacher 2004:329). Jeg vil nu se nærmere på, hvordan
haveforeningen forholder sig til disse aspekter ved det moderne, inden jeg vil
begive mig ud i en mere generel diskussion af haveforeningens forhold til det
moderne.

Priserne på kolonihaver under Kolonihaveforbundet følger ikke markedet men
holdes kunstigt lave. Det betyder blandt andet, at man ikke nødvendigvis får
merværdi ved salg ud af at forbedre sit kolonihavehus. Mindre forbedringer,

98

der er nødvendige for kolonihavens funktion sikrer, at kolonihaven ikke mister i
værdi, men vælger man at indrette sit kolonihavehus ekstravagant, bliver fx
dyre materialer ikke indregnet i salgsprisen. Et bestyrelsesmedlem udtaler:
”Så er der meget snak om at hvis man sætter dobbelte ruder i, eller gør noget meget specielt.
Sidder du med regningerne så kan vi måske tage hensyn til det, afhængigt af, hvad det er.
Men fylder du huset op med maghonilister får du ikke noget ud af det. Almindelig
vedligeholdelse skal du jo gøre, ellers trækker det jo fra. […] Der er ingen der siger, at du skal
købe en dør for 16.000 når du kan få en for 500 på genbrugspladsen. Der er ingen der siger,
at det skal være fint her, men det skal være vedligeholdt.”

Således suspenderes markedskræfterne, og kapitalismens almindelige logik
sættes ud af spil. En ældre mand, der er særdeles aktiv med til- og ombygning
på både eget og andres kolonihavehus, bifalder denne tendens i en kommentar
om Kolonihavernes Fællesrepræsentation, der arbejder for en frisættelse af
priserne:
”Nej jeg synes det er noget mærkeligt noget med dem der arbejder på at sætte priserne på
kolonihaver fri. Jeg får jo værdien af mine forbedringer når jeg bruger dem hver dag!”

Hvor kapitalismens fokus typisk ligger på bytteværdien, synes man i
haveforeningen i højere grad at værdsætte brugsværdien af kolonihaven,
hvilket ellers burde høre præmoderne samfund til (Sayer 2005). Ingen, jeg
talte med i HF Lykkeland, var således interesseret i en frisættelse af priserne,
selvom det ville betyde muligheden for at tjene store summer på at sælge
kolonihavehuset til markedspris.

Jeg har tidligere vist, hvordan de unge i HF Lykkeland søgte det gode
kolonihaveliv gennem en materiel øvelse, hvor indretning af kolonihavehus og
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–have havde høj prioritet. Med udgangspunkt i HF Lykkelands forhold til det
moderne vil jeg nu søge at grave lidt dybere i de unges anstrengelser med at
give kolonihaven det rigtige, autentiske kolonihavepræg.
”Selve husets beskedne kår, dem skal man jo også lære at administrere som mennesker. I
stedet for hele tiden at – opvaskemaskine og plappalapalap – altså vi skal også kunne lære at
administrere bare det primitive. Kan du følge mig lidt, der ligger også en respekthed, altså
næsten ærefuldt, at hvis man kan begå sig i det primitive, så er man jo ret privilegeret.”
(Christine)

Mens modernitetsteoretikere som Tönnies og Simmel gav et godt
udgangspunkt for forståelsen af bestræbelserne på at skabe det nære, rene
fællesskab, forklarer de ikke en udtalelse som den ovenstående. Hvorfor er det
ligefrem et privilegium for Christine at kunne mestre det primitive? Hvorfor er
det ikke en fordel med fx en opvaskemaskine, der kan klare det sure arbejde,
så man får frigjort sin (fri)tid til andre formål? Hvad er det, der opfordrer til
den ærefulde primitivitet, der værdsættes af Christine og andre unge i HF
Lykkeland? Christine fortæller selv, hvordan visse aspekter ved livet udenfor
haveforeningen frastøder hende:
”Vi når jo ikke engang at give vores børn hvad de ønsker sig til jul fordi de har allerede fået
deres playstation. Jeg aner ikke hvad de skal have snart. Fordi vi giver og giver og giver, hvor
jeg ligesom tænker på, hvad er det så, vi frarøver, når vi giver? Glæden, ønsket,
forventningen, samtidig også den her med måske også lidt halvfjerdser tankegang, men jeg
også tænker på hvordan opbygger man kreativitet?”

Lidt længere nede i interviewet fortsætter hun:
”Jeg kommer altid til at tænke på den der Yoko Ono, hvad hedder det, John Lennon, der stod
”Yes” oppe på stigen, da han mødte hende inde i den der kunstudstilling, da han mødte hende,
så stod der ”yes”. Så tænker jeg i dag, så skal der stå ”no”! Fordi at det – vi er kommet i alt
for meget ja.”
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Vi kan tolke det således, at Christine finder omverdenens kapitalistiske
materialitetsfiksering problematisk; at man kan give så meget, at man faktisk
stjæler drømme og kreativitet. Hun og hendes mand søger bort fra dette
materielle, kapitalistiske liv ved i kolonihaven at afstå fra moderne
hjælpemidler (selvom de har råd til dem) og ved at vedligeholde og indrette
kolonihaven med genbrugte materialer og stor opfindsomhed (selvom det ville
være nemmere at købe nyt). Også gennem indretningen af deres have, der,
typisk for de unge, er i frodig uorden, søger de det ægte:
”Jeg kan huske, at jeg sagde til dig på et tidspunkt, det der er meget vigtigt for os herinde, det
er at arbejde med eventyret i haven, altså den her lidt – det her lidt kontrollerede vildskab.
Altså det skal være sådan så man kan gå og kigge ind mellem x antal stauder så ser man en
blomst og nå hvor sjovt den står der. Blomsterne blomstrer på forskellige tidspunkter. Den
frodighed, det er det, det handler om.” (Thomas)

Thomas’ og Christines
haveideal ligner det af Löfgren
beskrevne naturideal, som jeg
tidligere har redegjort for,
hvor naturen står som det
ægte og upåvirkede i
modsætning til bylandskabets
Mens nogle haver blev trimmet og holdt til perfektion, fik
andre lov til at vokse i frodig vildskab

menneskeproducerede miljøer
(Löfgren 1979:56). Giddens

formulerer naturens rolle i det moderne således: ”Hvad der er ’naturligt’, er det
der forbliver udenfor menneskelig intervention” (Giddens 1994:76, min
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oversættelse). Man kan vanskeligt sige, at de vilde og frodige haver som
Thomas’ og Christines var upåvirkede, for det krævede et stort arbejde at
planlægge og vedligeholde disse haver. Unge kolonihavelejere som Thomas og
Christine arbejdede dog hårdt på at få kolonihaven til at forekomme upåvirket.
Den søgen efter det ægte og autentiske, som beskrives af Löfgren, kan altså
tydeligt genkendes i de unges afståelse fra brugen af moderne hjælpemidler,
samt i dyrkelsen af den vilde natur i kolonihaven. Paradoksalt nok kan man
dog sige, at netop idet de unge, her eksemplificeret ved Thomas og Christine,
fokuserer så skarpt på immaterialiteten, kommer de til at dyrke materialiteten.
Materialitetsteoretiker og antropolog Daniel Miller formulerer det således:
”desto større fokus på immaterialitet, desto mere avanceret bliver udnyttelsen
af den form for materialitet, gennem hvilken immaterialiteten udtrykkes”
(Miller 2005:25, min oversættelse). Således kan man sige, at nok søger de
unge, her eksemplificeret ved Thomas og Christine, at komme udenom
omverdenens kapitalistiske materialitetsfokus, men de gør det netop ved selv
at fokusere på materialitet, igennem hvilken de søger at udtrykke afstandtagen
fra kapitalistisk materialisme og vareliggørelse. Materialiteten undslippes
tilsyneladende ikke så let. Det, som de unge søger gennem deres
(anti-)materialitetsfokus, synes at være en form for autenticitet. I en kortfattet
men betydningsmættet artikel viser antropolog Richard Handler (1986),
hvordan autenticitet er en moderne, vestlig konstruktion. Ifølge Handler
stammer fokus på autenticitet fra vestlige individopfattelser, hvor individet
løses fra prædeterminerede sociale roller og rangforhold. På individniveau
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handler autenticitet således om at præsentere vores ægte selv, ikke som vi
ønsker at præsentere os for andre, men som vi virkelig er (Handler 1986:3).
Ser vi på autenticitet i kolonihaven handler det om at skabe kongruens mellem
forestillingen om det ægte, autentiske, rigtige kolonihaveliv og så det virkeligt
levede kolonihaveliv, som det praktiseres i hverdagen. Thomas’ og Christines
idealistiske forestillinger og praksiser synes at afspejle netop denne søgen
efter autenticitet og ægthed
i en verden, der opleves som
præget af overflade og
overflod, og deres
nostalgiske idealisering af
den primitive kolonihave er
altså et moderne fænomen.
”Autentisk” kolonihaveidyl

Som jeg kort har været inde på, er også den moderne opdeling af døgnet i
fritid og arbejde et biprodukt af kapitalismen og adresseres af HF Lykkeland.
Ifølge Foucault er en ny type heterotopia under opblomstring; temporale
heterotopier, og som eksempel på en sådan temporal heterotopi nævner han
feriebyer (Foucault 1986:26). Haveforeningen kan med fordel tænkes som et
sådant temporalt heterotopia, der ikke alene er afgrænset i rum men også i
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tid, da haveforeningslivet er reserveret til sommerperioden60. Her kan drages
paralleller til Löfgrens beskrivelse af borgerskabets tilflugt til ”naturen”, når
man om sommeren flyttede på landet. I ”sommerlandet” opleves helt andre
kvaliteter end i vinterhalvåret, og ifølge Löfgren bidrog denne praksis til en
intensivering af grænser mellem arbejde og fritid, effektivitet og følelse
(Löfgren 1979:62). Modsat andre anderledes steder, som fx Christiania, der
også kan betegnes som en heterotopi (Trans og Kristensen 2001), er der
imidlertid ingen arbejdspladser eller butikker i HF Lykkeland, hvorfor man
vanskeligt kan føre hele sit liv her, så ligesom haveforeningen er temporalt
afgrænset i løbet af året, er den det også i løbet af dagen, hvor arbejde og
indkøb foretages andre steder. Haveforeningen kan således siges at være
direkte koblet til kapitalismens opdeling af døgnet i arbejde og fritid. På dette
plan favner haveforeningen altså modernitetens vilkår og er et direkte produkt
af det moderne.

Forvirringen synes nu total. På den ene side kan haveforeningen forstås som
en afstandtagen fra det moderne. Haveforeningen fremstår anti-kapitalistisk
med sin kunstige fastholdelse af lave priser på huse og fokus på brugs- frem
for nytteværdi. Kolonisterne distancerer sig fra modernitetens gesellschaft
aspekter og udlejringsmekanismer gennem indtrædelse i og idealisering af et
nært haveforeningsfællesskab knyttet til stedet samtidig med, at de søger væk
fra det moderne ved at tage afstand til kapitalistisk (over)forbrug. Det
60

Man kan dog ikke betragte haveforeningen som et decideret feriested, da de fleste af kolonisterne, som jeg har vist,
netop levede deres hverdagsliv i foreningen med arbejde, skole og øvrige hverdagspligter
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modernes abstraktion erstattes i kolonihaven af det konkrete, banale arbejde
med hus og have, den taktile kontakt med natur og skiftende vejrlig samt en
geografisk determinans, hvor sociale relationer udspiller sig her og nu.
Moderniteten søges tilsyneladende ophævet i HF Lykkeland. Samtidig virker
det dog, som om haveforeningen er nært knyttet til det moderne.
Haveforeningen er, som jeg tidligere har vist, opstået i kraft af en kobling af
natur og sundhed, der opstod i kølvandet på industrialiseringen.
Haveforeningen er et produkt af det modernes inddeling af døgnet i arbejde og
fritid, og endelig synes visse kolonisters søgen efter autenticitet at være et
moderne fænomen. Disse observationer virker paradoksale, og det bliver
relevant at spørge, om haveforeningen skal forstås som et lilleby-samfund i
storbyen, eller om haveforeningen er et moderne produkt? Eller kan
haveforeningen på samme tid være produkt af det moderne og have antimoderne aspirationer? Disse spørgsmål vil være omdrejningspunkt for
følgende afsnit, der vil forsøge at samle trådende i en diskussion af
haveforeningen i moderniteten og vurdere pessimistiske antagelser om
abstrakte, anonyme og flygtige moderne steder i forhold til HF Lykkeland.

4.3 Et moderne supersted
Det modernes mangfoldighed er en pointe, der hyppigt optræder hos
antropologiske globaliseringsteoretikere, der frem for en ensidig vestliggørelse
ser at moderne praksiser tages i anvendelse og indkorporeres i de specifikke,
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lokale kontekster, de møder (se fx Sahlins 1993 og Hannerz 1987 for en sådan
tilgang til det globale moderne). Også ifølge økonom og filosof John Gray
(2003b) er der mange måder at være moderne på, og Al Qaeda fremstilles af
Gray som et eksempel på modernitetens mangfoldighed. Selvom radikal islam,
herunder Al Qaeda, ser sig selv som moderne værdiers fjende og særligt er i
opposition til det vestlige moderne samfunds (især den amerikanske) tomme
frihed, viser Gray alligevel, hvordan Al Qaeda manøvrerer ud fra et moderne
udgangspunkt (europæisk kristen antagelse om at verden er plastisk og kan
forbedres gennem spektakulær ødelæggelse) med moderne metoder (fx
strategisk brug af medier til eksponering af deres sag). Således, konkluderer
Gray, er radikal islam et symptom på den sygdom, den forsøger at kurere
(Gray 2003b:26). Når jeg vælger at inddrage Grays analyse af Al Qaeda her,
er det fordi HF Lykkeland uden sammenligning i øvrigt, i sit forhold til
moderniteten minder om Al Qaeda. Hvor Al Qaeda fysisk angriber det
moderne, må HF Lykkelands forhold til det moderne siges at være mindre
radikalt og præget af fredelig sameksistens. Alligevel er der en del fællestræk.
Grays analyse af Al Qaeda kan altså fortælle os noget om, hvordan vi skal
forstå HF Lykkelands forhold til det moderne. Både Al Qaeda og HF Lykkeland
har åbenlyst anti-moderne træk og placerer sig for så vidt i opposition til
moderniteten. Det er fx interessant at se, hvordan Al Qaedas anke mod det
angiveligt tomme, amerikaniserede moderne liv minder om Christine og
Thomas’ frasigelse af omverdenens overforbrug og deres søgen efter det ægte
og autentiske i kolonihaven. Samtidig er det karakteristisk, at både Al Qaeda
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og HF Lykkeland er produkter af moderniteten, selvom de altså forsøger at
tage afstand herfra. Al Qaeda er moderne pga. organisationens antagelser om,
at det er muligt at ændre mennesker og verden og dens brug af moderne
medier, HF Lykkeland fordi den er produkt af en moderne opdeling af døgnet i
arbejde og fritid og den moderne naturliggørelse af naturen, og endelig gælder
det for Al Qaeda såvel som for HF Lykkeland, at de er produkt af det moderne
netop fordi de etablerer sig selv i modsætning hertil. Uden det moderne, ingen
opposition hertil, dvs. ingen Al Qaeda og ingen haveforening. HF Lykkeland (og
Al Qaeda) indbyder således til en gentænkning af den skarpe opdeling af det
traditionelle og det moderne, en gentænkning som Tönnies kom i forkøbet med
sine normaltyper frigjort fra tid og rum. Ligesom Al Qaeda, bekræfter HF
Lykkeland, at moderniteten vanskeligt kan isoleres og etableres som en
strømlinet periode, der producerer én særlig slags socialitet eller én slags
steder. Grays analyse af Al Qaeda viser altså, at det modernes udtryk er
mangfoldigt, og denne pointe synes også at give mening i forhold til HF
Lykkeland. Det er en udbredt myte, at verden moderniseres og universaliseres,
og at moderne værdier med tiden vil vinde verden over. Mens HF Lykkeland
faktisk bekræfter modernitetens udbredelse ved at vise, at modernitet findes
selv der, hvor man tydeligst tager afstand fra den, afkræfter HF Lykkeland
modernitetens universaliserende effekt. Selvom det er muligt, at moderne
ideer breder sig, betyder det ikke nødvendigvis en udryddelse af forskelle og
udbredelsen af en kedelig, ensartet verden, kendetegnet ved ikke-steder,
udlejring og anonymitet.
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Sammenligningen med Al Qaeda bekræfter haveforeningens heterotopiske
karakter. Heterotopien er, som jeg tidligere har redegjort for, både
kompensatorisk og illusorisk. Heterotopien er på samme tid kompensation for
en uperfekt verden udenfor og et spejlvendt billede af denne verden. Det vil
sige, at selvom HF Lykkeland på mange måder præsenterer sig selv som det
modsatte af det moderne, betyder det ikke, at haveforeningen er løsrevet af
det moderne. Haveforeningen trækker jo netop på moderne elementer i sin
konfiguration af sig selv som anderledes, den spejlvender det moderne og
bruger det moderne med omvendt fortegn til at skabe et sted, der opleves som
fundamentalt anderledes. HF Lykkeland er således både trodsig kommentar til
og produkt af det moderne. Når haveforeningen beskrives som anti-moderne,
skal det altså ikke forstås i betydningen ikke-moderne, men som en opposition
til det moderne indlejret heri. Det er imidlertid helt åbenlyst, at HF Lykkeland
som et moderne sted adskiller sig fundamentalt fra de moderne steder, der
beskrives af Giddens og Augé, ligesom haveforeningen modsiger antagelsen
om, at det skulle være vanskeligt at finde hjem i det moderne. Jeg har jo
netop vist, at haveforeningen tilbyder et konkret, fysisk rum for tilegnelse,
hvor man gennem arbejdet med kolonihavehus- og have i høj grad kan skabe
sit eget sted og fortælle en historie om sig selv, og hvor sociale relationer
udspiller sig her og nu. I HF Lykkeland er anonymitet en umulighed og storbyblaserthed ildeset. Jeg vil nu vende tilbage til Giddens og Augé, som jeg
introducerede til i starten af kapitlet. Tager Giddens og Augé fejl af
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modernitetens produktion af (ikke-)steder? Og hvilke steder produceres da i
det moderne?

Det ligger ikke indenfor dette speciales rammer at af- eller bevise eksistensen
af ikke-steder. En sådan generalisering kan ikke sluttes ud fra studiet af HF
Lykkeland. Derimod kan HF Lykkeland bidrage som et eksempel på det
modernes mangfoldighed og vise, at det moderne ikke alene producerer ikkesteder men også er producent af steder, der minder mere om Augés
antropologiske steder. Mens haveforeningen, som jeg har vist, er et produkt af
det moderne, er det langt fra et ikke-sted. Til beskrivelse af haveforeningen vil
jeg nærmere tage Augés begreb ikke-steder, vende det på hovedet og kalde
haveforeningen for et ”supersted”, et sted karakteriseret ved alt det modsatte
af et ikke-sted. Et sted, hvor man er i konkret, fysisk og sanselig kontakt med
sine omgivelser, et sted hvor man kan finde og gøre hjem og indskrive sig selv
i stedet. Et sted, hvor man aldrig er alene, men altid er i et mulighedsrum for
social interaktion og et sted, hvor man aldrig er anonym. Vi kan her passende
vende tilbage til Casey, der hævder, at steder samler identitet og historie, og
det er netop det, haveforeningen formår. Det er altså meget muligt, at det
moderne producerer ikke-steder61, alene det, at kolonisterne har to hjem på
forskellige lokaliteter i byen, kræver, at de i et eller andet omfang er i transit,
hvilket bekræfter Augés påstand om den øgede tilstand af transit i
61

Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved Augés beskrivelse af ikke-stederne. Motorveje, lufthavne og lignende steder
fungerer jo som identitetsmarkør for fx mennesker der arbejder i her. Ligeså tilbyder fx bilens afgrænsede, intime rum
et godt udgangspunkt for nære samtaler (se Knudsen (1995), og man kan således ikke gå ud fra at det er ensomt at
befinde sig på en motorvej. For en kritik af Augé se fx Merriman (2004:147-154).
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moderniteten. Derimod er det en ensidig slutning at sige, at moderniteten
finder sit fulde udtryk i ikke-steder. HF Lykkeland er jo netop, som jeg har vist,
på samme tid antropologisk sted og modernitet for fuld udblæsning. HF
Lykkeland kan betegnes som et moderne supersted.
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5. Afrunding
5.1 Konklusion
Udgangspunktet for dette speciale var en generel interesse for haveforeningen
som en, rent antropologisk, uudforsket empirisk felt. Jeg har valgt at gå til
felten med et analytisk fokus på steder i det moderne for at udforske,
hvorledes haveforeningen udfoldes som sted, og hvordan denne udfoldelse kan
relateres til haveforeningens kontekst af modernitet. Den analytiske undren til
grund for specialet drejer sig altså om, hvilke steder der produceres i det
moderne, og om det kan være rigtigt, at det moderne primært er producent af
udlejrede livsformer og medfølgende anonymiserende ikke-steder, med ringe
mulighed for at skabe og føle sig hjemme.

Specialets første analytiske del ”Ind i Haveforeningen” havde til formål at vise,
hvordan haveforeningen udfoldes som sted. Til det formål har jeg taget to
indgangsvinkler; for det første har jeg undersøgt, hvordan kolonihaven og
haveforeningen bebos og gøres til hjem, og for det andet har jeg set på den
mere idealistiske og normative konstruktion af haveforeningen som sted. I
undersøgelsen af beboelsen af kolonihaven tager jeg udgangspunkt i, at
hjemmet er en proces, og hjem altså ikke skal forstås som en færdig, materiel
form. For at nærme mig processer af hjemliggørelse i haveforeningen, har jeg
brugt begrebet ”tilegnelse” og Heideggers teori om beboelse. Herved har jeg
fundet, at kolonihaven handler både om bygningen som færdig form og som
proces, og at mine informanter altid var i gang med at gøre kolonihaven til
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deres egen og til hjem. Min empiri viste endvidere, at når man har lagt arbejde
i et sted, får det en ny og større betydning, og således havde nogle svært ved
at forlade en kolonihave de havde gjort meget ved, selvom den ikke levede op
til deres idealer om drømmekolonihaven. Mens kolonisterne således var i færd
med en form for kolonialisering har jeg imidlertid vist, at de også selv følte sig
kolonialiserede. Med andre ord påvirkede kolonihavelivet dem til at leve og
opleve hverdagslivet lidt anderledes end i vinterboligen. Således antydes et
nært og gensidigt konstituerende forhold mellem menneske og omgivelser, og
jeg har fulgt Ingold, idet jeg har argumenteret for at menneske og sted
udvikler sig sammen.

På det mere diskursive niveau har jeg undersøgt, hvordan HF Lykkeland
konstrueres som sted gennem forestillinger om ”det gode kolonihaveliv”. Jeg
har vist, at der er forskel på de unges og de gamles ideelle billeder af
kolonihavelivet. De gamle dyrker en haveforeningsideologi baseret på
fællesskab og lighed. De gamle omtaler haveforeningen som ”landsbyen” og er
stolte af sammenligningen. Det er ifølge de gamle vigtigt, at alle er med i et
nært haveforeningsfællesskab, og de gamles ideelle forestilling om
fællesskabet bliver således vekslet til en norm. Med til dette ideal om
fællesskab hører en forestilling om lighed, hvor forskelle i social og kulturel
kapital underspilles i haveforeningen for at skabe indtryk af, at alle er lige, og
således bakke op om fællesskabsidealet, der i HF Lykkeland vanskeligt kan
udleves mellem mennesker med forskellig økonomisk og kulturel kapital.

112

De unge idealiserer imidlertid ikke i samme grad som de gamle fællesskabet,
og mens de gamle forarges over de unges manglende deltagelse i det sociale
fællesskab, undrer de unge sig over de gamles manglende æstetiske sans i
forhold til indretning af kolonihaven. De unge gør sig meget umage med,
hvordan kolonihaven fremstår rent æstetisk, og deres målestok synes at være
et mål af autenticitet. Således sigter de efter en ”kolonihavestil”, der ligner
tidlige kolonisters. Jeg tolker det sådan, at mens de gamle søger det gode
kolonihaveliv udlevet gennem fællesskabet, opnås det gode kolonihaveliv for
de unge i højere grad gennem en æstetisk, materiel øvelse, hvor indretning af
kolonihavehus og have er i centrum og målet er autenticitet.

Den sociale konstruktion af HF Lykkeland som sted kommer tydeligt til udtryk i
håndteringen af grænser i foreningen. Mens hækken, der omkranser
foreningen, får lov at vokse sig høj og dermed markerer en klar grænse
mellem haveforeningen og omgivelserne, må hækkene imellem haverne
indenfor foreningen ikke være høje. Dette understøtter fællesskabs- og
lighedsideologien, ligesom det giver en fornemmelse af social tilgængelighed
indenfor foreningen. Jeg har i analysen af den åbne haveforening inddraget
Stenders studie af glashuse og vist, at åbenheden i haveforeningen har den
modsatte effekt i forhold til åbenheden i glashusene. Mens glashusbeboerne
værnede om åbenheden på trods af den visuelle sociale kontakt med
forbipasserende, åbenheden nødvendigvis medfører, og således oprettede
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symbolske grænser i mangel på materielle, er åbenheden i haveforeningen
modsat etableret for at understøtte visuel og social kontakt. Åbenheden i HF
Lykkeland er en manifestation af ønsket om fællesskab og social
tilgængelighed. Åbenheden fik således haveforeningen til at fremstå som et
mere fælles rum end et privat, ligesom de høje hække udadtil etablerer
stedets geografi i forhold til en udgrænset omverdenen.

Med stedets klare tilegnelsespraksiser, ideologier og materielle signal om
fællesskab og enhed, har stedet HF Lykkeland stor betydning. Med det emiske
begreb ”kolonihaveånden” har jeg således påvist en kobling af kultur, normer
og sted i HF Lykkeland. Dette taler imod et negativt syn på topologiske
stereotyper som fx er fremført af Appadurai, og jeg har derfor foreslået, at
man, i stedet for at afskrive stedets betydning i menneskers mentale
topologiske geografi som en form for orientalisme, tager den sociale
konstruktion af topologiske stereotyper alvorligt ved at analysere lokal ”stedsnak”, som jeg har gjort i afsnittet om det gode kolonihaveliv. Undersøgelsen
af HF Lykkeland som praktiseret sted viser, modsat forventninger om steders
kontingens, flygtighed eller endog ophævelse i det moderne, at HF Lykkeland
som sted er stærkt forankret. Jeg har vist, at man netop her skabte
tilhørsforhold til stedet, fortalte en historie om sig selv gennem stedet, havde
nære relationer med andre pga. den fysiske og geografiske nærhed og i
stedets materialitet klart signalerede en afgrænsning i forhold til omverdenen.
Paradokset mellem på den ene side modernitetsteoretikeres ophævelse af
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stedets betydning og HF Lykkeland som et eksempel på et sted, der
tilsyneladende undgår disse moderne karakteristika, har været
omdrejningspunkt for specialets anden analytiske del ”ud af haveforeningen”.

Jeg har redegjort for nogle bud på steders betydning i det moderne med fokus
på Giddens’ begreb udlejring og Augés begreb ikke-steder. Jeg har vist,
hvordan moderniteten ifølge disse teoretikere producerer en livsform, hvor
relationer løftes ud af lokal kontekst, og hvor individet derfor i høj grad må
befinde sig i transit mellem et sted og et andet i det moderne. Dette resulterer
angiveligt i en produktion af steder uden identitet, historie og kultur, og ifølge
Augé får supermoderniteten sit fulde udtryk i disse ikke-steder. I forlængelse
af dette har jeg vist, hvordan også hjemmets tilstand i det moderne er
genstand for bekymring og nostalgi hos fænomenologer og arkitekter. Den
oplagte, og noget unuancerede, konklusion på dette kunne være, at HF
Lykkeland så ikke er et moderne sted. Jeg har imidlertid søgt en mere
nuanceret forklaring på HF Lykkelands forhold til det moderne ved hjælp af
Foucaults heterotopiabegreb. Heterotopien er ifølge Foucault et sted, der er
karakteriseret ved at være både illusorisk og kompensatorisk, dvs. både en
anderledes kompensation for omverdenen og samtidig et spejlbillede af denne.
Jeg har identificeret en række anti-moderne aspekter ved haveforeningen, der
adskiller sig klart fra både det modernes gesellschaft og fra det modernes
bytteøkonomi, dvs., at haveforeningen etablerer sig selv som antimoderne i
socialitet såvel som i materialitet. Samtidig med at HF Lykkeland
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tilsyneladende skal forstås som antimoderne har den dog også klare moderne
træk. Jeg har vist, at haveforeningerne er opstået som en del af
industrialiseringen og den moderne kobling af natur og sundhed og er et
produkt af den moderne opdeling af døgnet i arbejde og fritid. Derudover har
jeg vist, at frasigelsen af materielle hjælpemidler, der kom tydeligst til udtryk
hos de unge i HF Lykkeland, tager form af en ny slags materialisme, og at
informanternes nostalgi og søgen efter autenticitet også kan identificeres som
moderne. Mens haveforeningen har antimoderne aspirationer har den altså
også tydelige præg af at være moderne. Således kan haveforeningens
antimoderne træk betragtes som kompensatoriske; som en kompensation
eller, i dette tilfælde, nærmere komplementaritet til omverdenens manglende
perfektion. Samtidig er haveforeningen illusorisk, idet den præsenterer et
spejlbillede af verden udenfor; aspekter ved det moderne er vendt på hovedet,
men er ikke desto mindre til stede i haveforeningen. Selvom den foregiver det
modsatte, er haveforeningen altså moderne og indbyder til en gentænkning af
det klare skel mellem tradition og modernitet.

Jeg har endelig, med udgangspunkt i John Grays analyse af Al Qaeda, vist, at
det modernes udtryk er mangfoldigt. I forhold til dettes speciales analytiske
fokus som er steder i det moderne, har jeg konkluderet, at det modernes
produktion af steder vanskeligt kan sættes på formel, som en teoretiker som
Marc Augé forsøger. Det moderne viser sig gennem HF Lykkeland at byde på
andet og mere end trist og upersonligt gesellschaft, anonymitet og ikke-steder.
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Jeg har således argumenteret for, at det er ensidigt at antage, at moderniteten
får sit fulde udtryk i ikke-steder, da haveforeningen netop er både modernitet
og antropologisk sted for fuld udblæsning. I stedet synes HF Lykkeland at være
et eksempel på, at det moderne også kan være producent af en form for
supersteder, hvor identitet, tilegnelse, tilhørsforhold og sociale relationer er en
del af den sociale konstruktion af stedet.
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5.2 Perspektivering
Der synes at være god grund til at skele til kolonihaverne, når huse skal
bygges eller bydele skal udvikles. Kolonihaven og haveforeningen
repræsenterer netop nogle kvaliteter, som er efterspurgte. De udgør en
kombination af det landlige og bylivet, de giver rum til aktiv hjemliggørelse og
individuel indretning, og de giver et stærkt lokalmiljø, hvor mennesker, som
måske ikke ellers ville have en stor omgangskreds, får direkte adgang til
sociale relationer, der er ligetil at træde ind i. Haveforeningen bidrager
yderligere med sin udprægede anderledeshed til afveksling i oplevelsen af
byen. Den næsten udelte begejstring for kolonihavelivet, som jeg mødte i HF
Lykkeland, vidner om, at haveforeningen og kolonihaven indeholder aspekter,
som med fordel kan tænkes ud over haveforeningens stedslige ramme og
videre ud i byudviklingsprocesser og byggeri.

Mens dette studie har taget udgangspunkt i en enkelt haveforening under
Kolonihaveforbundet, kunne det være interessant i en bredere undersøgelse at
se på de forskellige former for kolonihaver, der findes i Danmark. Mens jeg
mener, at HF Lykkeland er et godt eksempel på en haveforening under
Kolonihaveforbundet, vil der efter al sandsynlighed være forskelle mellem
kolonihaveforbundets foreninger, hvor jorden lejes af kommunen eller en
tredjemand, og ejer- eller andelsforeninger, hvor jorden ejes af foreningen
eller kolonisten selv. Endelig kan man formentlig vente at finde særlige
omstændigheder i kolonihaver med helårsstatus. Konklusioner fra dette
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speciale gælder altså ikke nødvendigvis for disse andre former for kolonihaver,
som efter min mening er et yderligere studie værd. Derimod synes dette
speciale at være et godt udgangspunkt for en prognose for HF Lykkeland og
andre haveforeninger under Kolonihaveforbundet. Selvom det altid er farligt at
spå om fremtiden, synes skiftet mellem de unge og de gamle at give et kraftigt
fingerpeg om, hvor HF Lykkeland er på vej hen. Jeg forventer således, at
efterhånden som de unge bliver i flertal, vil hækkene få lov at vokse sig lidt
højere, arrangementer i fælleshuset vil blive færre – måske vil fælleshuset helt
overflødiggøres -, og fokus vil blive på kernefamilien i kolonihaven, dog med
private venner og legekammerater her og der i haveforeningen som er valgt
aktivt til. Samtidig kan de unge æstetisk ambitiøse kolonisters indtog i
haveforeningerne være med til at sikre en dynamisk bevaring af en
kolonihaveæstetik, der ellers kan synes truet af mulighederne for at købe
præfabrikerede huse til rimelige penge. At kolonihavelivet forandrer sig,
betyder altså ikke, at kolonihaveånden forsvinder, men at den forandres,
ligesom den tilsyneladende altid har gjort det.
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English Abstract
Throughout the past years the Danish allotment gardens have experienced
important changes. Allotment gardens are no longer inhabited by a
homogenous working class, as a new segment has recently taken interest in
the small gardens. Young, well educated and high income families are currently
establishing themselves in the allotment gardens, thus challenging the
practices of the allotment gardens’ old population. This change was the main
motivation for taking an anthropological look at an allotment garden
association in Copenhagen and the social division between the emic categories
“the old” and “the young” is an underlying theme throughout the thesis. The
more explicit analytical theme in this thesis deals with how the allotment
garden association is established as a place and how this establishment can be
understood in relation to the allotment garden association’s context of
modernity. In the course of 6 months during the summer 2007, the allotment
garden association HF Lykkeland in Copenhagen was the main setting for an
ethnographic fieldwork, which the present thesis is based upon.

I found that the residents constructed the allotment garden association as a
place through dwelling. Through the continuous work with the house and
garden they turned the environment into their own, and thereby appropriated
the allotment garden. At the same time, though, the residents themselves
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were “colonized” by the place, as they in unexplainable ways lived their
everyday lives differently here than in their city apartments.

On the more moral and discursive level I found, that among the residents
there are strong moral understandings of what the allotment garden
association HF Lykkeland is and should be. The old residents attached moral
values to the participation in the association community, which is articulated
through the low hedges between gardens that keep the residents in each
others’ sight, thus accessible for social interaction. The young residents were
less interested in participating in the community but complained about the old
residents’ lack of aesthetic values concerning the authentic decoration of house
and garden. I interpret these differences as a difference in the understanding
of “good” allotment life. Whereas the old residents live out moral
understandings of the “good” allotment garden life through participation in the
community, the young measure “good” allotment garden life against the
authenticity of the arrangement and decoration of the allotment garden. The
moral debates together with the more tactical engagement with the allotment
garden shows that HF Lykkeland as a place has great significance for the
residents in framing their actions and social relations.

This importance of the place is paradoxical when related to theories of
modernity, such as Giddens’, that claim modernity to be about disembedding
and separation of space and time. Consequently, modernity should find its
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purest form in non-places characterized by anonymity and solitude, leaving
modernity with poor dwelling conditions. Through Foucaults concept
heterotopia I have pursued a nuanced explanation of HF Lykkeland’s relation to
modernity and shown how HF Lykkeland establishes itself as an anti-modern
place though itself a product of modernity. I introduce the concept
“superplace” which designates places opposite to non-places, places
characterized by dwelling, community and identity. With this concept I
challenge simple notions of places in modernity and show that modernity takes
on many forms and that the places constructed in modernity are manifold and
varied.
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