
PERGOLA I HAVEN
En inspirationsguide til hvordan du griber projektet an 

DET PRAKTISKE

INDRETNING

TIPS & TRICKS

Du vil i denne guide få nogle ideer til
placering, belægning, og planter til din
pergola.

Lær hvordan du bedst kan indrette en
pergola. Uanset om den skal bruges som
opholdsrum eller som et dekorativt
element i din have.

Få tips og tricks til hvordan du kan
gribe hele projektet an, hvor du kan
søge endnu mere inspiration og få tips
til lidt DIY.
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EN PERGOLA ER ET HIT
Både som det ekstra uderum og som et smukt element i haven

De senere år er det blevet meget
populært at få en pergola i sin have.
Den kan fungere både som opholdsrum,
men også som et ekstra dekorativt
element i haverummet.

Det er blevet ret populært at indrette sin have med mange uderum. Mere end nogensinde før.
Vi ønsker at skabe ude rum, så haven bliver en opdagelse at færdes i, og det bliver integreret som
en del af vores bolig.

Drivhusproducenterne har f.eks. oplevet et kæmpe boom i efterspørgslen på de charmerende
glashuse i de seneste år . Så meget at de slet ikke kan følge med i produktionen.

(Du finder min guide til hvordan du skaber hygge i dit drivhus lige her)

Men det er ikke kun salget af drivhuse der er eksploderet: Ønsket om at bygge en pergola er også
steget betragteligt (iflg. salgsstatistikker fra byggemarkederne, samt hvad der rører sig på de
sociale medier i den henseende).

Ordet Pergola stammer fra det latinske ord Pergula. 
Det betyder: Fremspring. Eller: Udbygning på hus. 
Begrebet har gennem årene udviklet sig til at være grønne rum og skyggefulde terrasser med tage
af f.eks. klatreplanter. 

Jeg har sammen med 2 fantastiske og skønne kvinder, der - lige som jeg - har fået bygget en skøn
pergola i sin have. 
Alle 3 udgaver af vores pergolaer er vidt forskellige i stil og udtryk. Og jeg er derfor sikker på at de
vil kunne inspirere dig til hvordan netop DIN pergola skal se ud.

Rigtig god fornøjelse med dit kommende pergola-projekt.

PERGOLA - JA TAK
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BETTINA HOLST

CHARLOTTE
NIELSEN

KIRA LETH

55 år, bor i Haslev på Sjælland.
Hun har flere pergolaer. De seneste 2
blev begge bygget i 2020.
Bettina er billedkunstner med eget
atalier der hjemme. Det er her hun ofte
udtænker mange nye haveplaner.
Instagram: @bettinaholst

46 år, bor i Silkeborg.
Hun fik bygget sin pergola i 2020.
Charlotte lever af at lave havedesigns
for andre. Så hendes viden og erfaring
kommer virkelig til sin ret i hendes
egen have.
Instagram: @gardenstory.dk

47 år, bor i Assens på Vestfyn. Og ejer
af bloggen Frøkenleth.dk
Hun fik sin pergola i 2020.
Kira er til dagligt marketingansvarlig i
et erhvervshus. Kreativiteten udfolder
sig lystigt i hendes haveideer. 
Instagram: @froken_leth
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DET PRAKTISKE
Det skal du overveje når du går igang med dit pergola projekt. 

Hvor skal pergolaen placeres?
- og hvad skal den bruges til?

Som det aller første skal du finde ud af, hvor du vil placere din pergola, og hvad den primært skal
bruges til.

Dernæst skal du finde ud af, hvad der vil give dig mest værdi i forhold til placeringen:
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Charlottes pergola er placeret tæt på hendes potteskur og fungerer som sti fra potteskuret ned til
drivhuset. 
Hun slet ikke forestille sig vores have uden pergolaen. Den er visuelt prikken over i'et, og hun nyder hver
eneste gang hun går ned langs med pergolaen.
Uanset om det er sommer eller vinter får Charlotte en helt speciel følelse i kroppen.

Bettina har flere pergolaer: 3 i midterhaven og 1 i baghaven. De 3 i midterhaven udgør det som
rumdelere, og den i baghaven fungerer som en slags shelter: Her er trægulv og møbler.

Kiras pergola er placeret i gårdhaven. Her manglede hun et hyggeligt opholdsrum som ikke 'bare' skulle
være en terrasse. Hun er betaget af den effekt som et 'levende' tag har: Hvordan solens stråler bliver til et
flimrende lys igennem blade og grene.

Er det vigtigt at kunne se pergolaen inde fra din stue / køkken?
Hvordan vil den kunne skabe et nyt rum i haven?
Hvordan skal den ligge i forhold til solen?
Skal den fungere som en ekstra terrasse? Eller som rumdeler i haven?
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Hvordan griber jeg det an?
- og kan jeg gøre det selv?
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Du kan sagtens gøre det selv - måske med et par hjælpende hænder - hvis du ikke er bange for at
kaste dig ud i lidt tømrerarbejde.

Når du har besluttet dig for placeringen og pergolaens udformning, er det bare om at gå i gang.
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Du skal også beslutte dig for, hvilken form for belægning du vil have i din pergola.
Charlotte har brugt gamle chaussetsten som hun har fundet rundt om i haven, da hendes
pergola bliver brugt som sti og bindeled mellem terrasse og drivhus.

Bettina og Kira har begge valgt at lægge terrasebrædder i deres pergola, da begge steder bliver
benyttet som et opholdsrum.
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Læs evt. Kira's blogindlæg om hele pergolaprojektet lige her. Her kommer hun mere ind på
materialer, fremgangsmåde m.m.

En pergola bliver oftest bygget i træ. Derfor kan det anbefale at købe træ af en god kvalitet, så du
ikke risikerer at stolperne buer i stedet for at stå snorlige.

De lodrette stolper kan enten støbes direkte ned i jorden (skal minimum males 2-3 gange, for at
hindre træet i at rådne) eller monteres på stolpefødder (som er støbt ned i jorden). 

Hvis du skal lave en stor pergola, anbefales det at leje et motoriseret pælebor.  Det gør arbejdet
en anelse lettere. Husk at være omhyggelig med at få alt sat i vatter og vinkel. 
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Hvordan skal jeg vedligeholde pergolaen? 

Skal der være et levende 'tag' på?

Andre praktiske overvejelser du bør gøre:

Hvis du har valgt at bygge din pergola i træ, er det vigtigt at du giver den en god træbeskyttelse
fra starten. Herefter går der en del år, før den skal have en tur igen.
Er den opført i jern/metal, er der ingen vedligehold.
 

Det giver din pergola et mere blødt udtryk, med klatreplanter som tag. Fordelen er at planterne
skaber bløde og svalende skygger om sommeren. Ulempen er at de drysser med deres blade
gennem det meste af året, så det giver lidt arbejde med at holde pladsen under pergoalen ren.
Bettina har lagt nøddegrene på 3 ud af hendes 4 pergoaler. Det giver en smuk sammenhæng
og en utrolig hyggelig stemning. 
 
 

Skal der trækkes el m.m.?
- og hvad med alt det andet?

Kira har fået trukket el ud til hendes pergola. Det giver mulighed for at have lyskæder hængende
hele året rundt. Det giver en rigtig hyggelig stemning.
Både Charlotte og Bettina klarer sig fint med batteridrevede lyskæder samt lanterner med
stearinlys.

Tilslutte smukke lyskæder
Tilslutte en el-terrassevarmer

Overvej at trække el ud til din
pergola hvis du gerne vil kunne:
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Hvordan får jeg mest ud af pladsen?  

Disse planter er gode til en pergola

       Hvis du primært har bygget din pergola for at den skal fungere som et bindeled eller et
       element i din have. Men du alligevel ønsker at kunne sidde i den for at nyde andre dele i din
       have, kan du placere en hyggelig bænk.

       Hvis det primære formål er at bruge pergolaen til at opholde sig i, kan du placere et sæt
       loungemøbler eller en pallesofa for at skabe plads til MAX hygge og afslapning.

       For at skabe en slags 'væg' eller afskærmning, kan du lave bede eller placere store plantekasser
       med svævende græsser og bunddækkende planter mellem stolperne.

Blåregn må være den ultimative go-to plante, når du har en pergola. Den har en kraftig vækst,
og den vokser sig fyldig på bare en enkelt sæson.
Blåregn findes i flere udgaver, så spørg hos din lokale planteskole hvis du er i tvivl om, hvilken
blåregn du skal vælge til netop din pergola.
 
Kira har gjort den fejl at plante klatreroser. Det kan ikke anbefales, da rosens grene altid vil
vokse opad, og ikke henad når taget på pergolaen skal dannes. Roserne bliver i år skiftet ud
med 2 x hvide blåregn med navnet: Wisteria Floribunda 'Longissima Alba'.
 
Der findes dog også andre velegnede planter: Efeu, humle, pibeblad eller akebia. Det vigtigste
er man finder planter der passer til lysforholdene.
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Sådan skærmer du for vind eller evt. ud- eller indkig
      Hvis man ønsker en afskærmning, kan man etablere et bed eller nogle store plantekasser med
      hortensia, bambus eller græsser mellemstolperne. Gerne noget der bliver lidt tæt for at hindre
      ind/udkig. 
      Alternativt kan man sætte sejl mellem stolperne for at stoppe noget vind.

 

Kira har plantet bambus i nogle store plantekasser i Cortensstål i den ene ende af sin pergola. I
den anden ende har hun plantet efeu på en espalier, så den danner en levende væg der
afskærmer mod udkig.

Kasserne er fra Landhave.

Bettina har monteret nogle gamle vinduer i den ene side af hendes pergola.
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Charlotte har plantet blåregn op ad stolperne, og imellem dem har hun plantet staudesalvie 'Pink
dawn'. Det bliver utroligt smukt når hele herligheden er vokset til og står i fuldt flor. Og vil give en flot
tunneleffekt, der både vil skabe dramatik og smuk æstetik i haverummet.
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Bettina har brugt friske nøddegrene, samlet fra havens nøddehegn. Dem har hun brugt primært som
tag.
Som afskærmning i siderne, har hun også brugt nøddegrene, dog på den overdækkede terrasse er
der brugt gamle vinduer.
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For at gøre din pergola HELT til din egen, er det godt at kunne sætte dit eget præg på den.
Det kan du gøre, uanset om du har købt den som samlesæt i et byggemarked, eller selv har tegnet
og bygget den fra bunden.

Det vigtigste er at du får gjort den til DIN pergola, som viser hvem du er.

Det lyder måske lidt floskel-agtig, men det er sandt nok: 

DIY / TIPS & TRICKS
Sådan kan du sætte dit personlige præg på din pergola

Byg og indret din pergola lige som 
DU vil have den

og lad dig ikke begrænse af hvad 'man' gør 
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Tænk det du har ind indretningen

Skab en hyggelig stemning

Hos Bettina har hun som tidligere nævnt brugt gamle vinduer til en af siderne, for at give læ, og
man stadig kan kigge ud.  Desuden har hun brugt en masse gamle paller til at bygge med.
I Kira's pergola var det de store klatreroser (som stod der i forvejen) som angav hvordan
byggeriet skulle  udformes.
 

Gå efter møbler der kan stå ude hele året. Det gør at haven ser 'beboet' ud - også om vinteren.
Og byg dem evt. selv af fx. paller som Bettina. På den måde kan du få udnyttet alle hjørner.
Placér lanterner og krukker så du kan skaber stemning med lys og grønt.
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Her kan du blive inspireret
Der er masser af inspiration på Instagram og Pinterest. 
Kontakt evt. nogle af de profiler du støder på på Instagram, hvis du har spørgsmål til deres
pergola. De fleste vil elske at dele ud af deres viden og erfaring.
.
 
 

Fliser, sten eller trægulv?
       Hos Kira er der kommet et trægulv på. Her er formålet også at pergolaen skal bruges til at      
       opholde sig i. Så træ var det oplagte valg. Her kræves der lidt mere arbejde med vedlighold end     
       med fliser / sten.

 
        Også hos Bettina er der træ i den overdækkede pergola, og flisebelægning i nogle af hendes  
        andre  pergolaer.
        
       Som tidligere beskrevet, har Charlotte valgt at lægge chaussésten i hendes pergola. 

Da den primært fungerer som gennemgang, er det den bedste løsning i hendes have. Og det
er nemt at feje for nedfaldsblade.
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Nu er din nye pergola klar 
- så er det bare om at nyde livet under den

Jeg håber at denne lille guide har inspireret dig, og givet dig mod til at kaste dig ud i at bygge din
helt egen pergola.
Som du kan læse, er det bare om at kaste sig ud i projektet. Det behøves hverken at være dyrt eller
besværligt. Det handler aller mest om at du får lige netop DEN pergola DU gerne vil have.

Stor tak til Bettina Holst og Charlotte Nielsen for deres input, erfaringer og ikke mindst deres flotte  
billeder fra deres smukke pergolaer.

Vil du vide noget om det praktiske omkring det at opføre et drivhus, eller hvordan du indretter det,
så kan du downloade guiden 'Sådan planlægger du dit drivhusprojekt' lige her, og 'Sådan skaber
du hygge i dit drivhus'  lige her. 

Begge er naturligvis også ganske gratis!
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