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Den 26. januar havde vi magister Ulla Kjær fra Nationalmuseet, som gennemgik den arkitektoniske 
og den landskabelige havekunst og fremsatte den tese, at vi er alt for stereotype i forholdet mellem 
de to typer, hun påviste eksempler på, hvor både det typisk barokke og det typisk landskabelige 
indgik i en tydelig blanding. Hun satte derfor spørgsmålstegn ved, hvad der var bundet og hvad var 
frit! 
Den 18. marts havde Selskabet generalforsamling med de sædvanlige punkter på dagsordenen. 
Bagefter introducerede adjunkt Richard Hare Have og Landskab til begrebet Haveboligforeninger 
især i Brønshøj-Vanløse området. Richard brugte PC’eren med stor virtuositet og kørte over 
engelske landskaber og til sidst tilbage til de hjemlige egne. D.25. maj en smuk, men kølig aften gik 
vi med Richard med udgangspunkt i den engelske landsby omkring Bavnevangen en lang tur, der 
bl.a. førte os gennem Brønshøj parken og Kirkemosens haveby  med besøg i en privat bolig og 
senere besøg i en privat have med mange bede og en gæstfri ejer. 
Lørdag d. 26 juni var turen helliget roserne. Vi besøgte Torben Thims rosenplanteskole i Løve 
mellem Slagelse og Høng i Vestsjælland. Selskabet blev modtaget af Torben Thim i det store 
væksthus og fik en introdution til historien og planteskolen, hvorefter vi kiggede på hans samling af 
rosenbilleder og genstande med rosenmotiver. Derefter fik vi en guidet tur gennem havens 
forskellige afdelinger og gennem uendelige rækker af blomstrende rosenbuske i alle sorter. Kommet 
tilbage til væksthuset indtog vi en dejlig frokost og sagde derefter farvel og tak. Ført af Anette T. A. 
Kørte vi derefter til keramiker Anne Rolsteds store private have ved Knabstrup. Her gik vi frit rundt 
i den store spændende og frodige have mellem et væld af skønne bede fyldt med med planter. Vi 
faldt mætte af indtryk ned på de talrige siddepladser og indtog medbragte drikkevarer. Til sidst 
demonstrerede Anne Rolsted sin brændingsteknik,der foregik i store varme tønder. 
Efterårssæsonen indledtes med fejring af Selskabets 40 års fødselsdag. Det foregik i 
”landbohøjskolens” smukke festauditoriun. Her sagde bestyrelsen først lidt om selskabets første 
grundlægger Professor Anton Pedersen, hvorefter vores amerikanske gæsteforelæser professor  
Robert E. Grese. holdt en interessant forelæsning om den danskfødte landskabsarkitekt Jens Jensen, 
der endte som parkchef i Chicago og som har skabt adskillige parker i byen, kendt for brug af native 
plants. Fødselsdagsudgifterne blev betalt af Havefonden af 2007. 
D. 26. oktober fortalte vores redaktør Finn T. Sørensen om en af de mange haver han besøgte under 
en rejse til Sydengland og Cornwall. ”The lost garden of Heligan”. En have med især en kæmpe 
køkkenhave med utroligt mange forskellige urter i lange bede, om frugthaven og 
rhododendronhaven, om havens fortid med 22 gartnere  og hvordan haven efter en forfaldsperiode 
igen er retableret og åbnet for publikum. Endelig d. 23. november holdt Toby Musgrave pt. KVL 
Et foredrag om ”The Plant Hunters”, der indeholdt flere eksempler på hvad og hvordan 
plantesamlere i 17- og 1800tallet drog ud i verden for at finde nye arter, foredraget holdtes på 
engelsk. I 2011  har Lars Bagge fortalt om det berømte Chelsea Flower Show, der foregår i London 
hvert forår. Det besøges i løbet af 5 dage af over 500.000 besøgende. Der er både 
demonstrationshaver og telte med særudstillinger osv. D. 23. februar holdt Finn igen et foredrag om 
sit besøg i parken ved Mount Edgcumbe i Cornwall og  The Rosemoor Garden i Devon, som nu 
ejes af The Royal Horticultural Society. 
Årsskriftet for 2009 blev udsendt sidst i 2010. Årsskrift for 2010 er under udarbejdelse. Trykning af 
begge årsskrifter er betalt af Undervisningsministeriet via Tips- og Lottomidlerne. 
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