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Program vinter/forår 2016 
 

Årets første arrangement i Havehistorisk Selskab bliver onsdag den 3. februar kl.17. Bemærk, at vi 
mødes et andet sted, end vi plejer. (Se side 2) 
 
Også på anden måde får Havehistorisk Selskab program for 2016 en lidt anden karakter, end vi er 
vant til. Bestyrelsen har besluttet at indbyde en række udøvende landskabsarkitekter til et sam-
arbejde om en række foredrag/debatmøder under overskriften ”Havehistoriske inspirationskilder til 
nutidig landskabsarkitektur”. 
 
Idéen 
Temaet ”Havehistoriske inspirationskilder til nutidig landskabsarkitektur” er valgt for at sætte de 
historiske idealer i mod-  og samspil med nutidige strømninger. Hensigten er både at øge bevidst-
heden om, hvad det havehistoriske formsprog og havebrug kan bidrage med i en moderne sammen-
hæng. Desuden vil vi gerne lægge op til at fortsætte diskussionen om, hvordan og hvor meget 
historiske anlæg kan ændres for også at tilgodese nutidens idealer og funktionskrav. 
 
Det praktiske 
I 2016 gennemføres 4 gå-hjem-møder og 2 ekskursioner. Arrangementerne fordeler sig med 
henholdsvis tre før og tre efter sommerferien.  
 
Gå-hjem-møderne planlægges afholdt om ikke ”i marken”, da ”i haven” - på en lokalitet i eller 
meget tæt på København, som er valgt ud fra foredragsemnet. Det bliver alle steder inden døre, men 
altså i umiddelbar tilknytning til en historisk have.  
 
Ekskursionerne vil traditionen tro gå til en eller flere historiske haver. Der vil være rundvisning og 
drøftelser af de faglige udfordringer og problematikker, der knytter sig til de udvalgte haver.  
 
Både gå-hjem-møder og ekskursioner planlægges afholdt onsdage fra kl. 15.30-17, med mulighed 
for en efterfølgende snak over et glas slotshaveaftappet æblemost. 
 
Arrangementerne planlægges gennemført i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsens enhed for 
Slotshaver & Landskab og med Københavns Universitet/Landskabsarkitektur og planlægning. 
Bestyrelsen har også rettet henvendelse til Foreningen af Danske Landskabsarkitekter, Københavns 
kommune og samt Nationalmuseet. Vi håber, at vi i Havehistorisk Selskab på sigt kan tilrettelægge 
et eller flere arrangementer med nogle af disse foreninger/institutioner.  
 
 
Derudover planlægger vi - ligesom de sidste år - at afholde en hel- eller to-dages sommertur. 
 
Detaljer i det samlede program for 2016 er under udarbejdelse, og programmet bliver udsendt 
allersnarest.  
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Foredrag 
Onsdag den 3. februar kl. 17.00 på 1. sal i Herkulespavillonen i Kongens Have. NB 
 
Revitalisering af De Kongelige Køkkenhaver 
Landskabsarkitekt Tanguy Laviolette og slotshavechef Niels Mellergaard fra Slots- og 
Kulturstyrelsen vil fortælle om planerne om kongelige køkkenhaver med udgangspunkt i 
udviklingsprojektet for Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot. 
 
De enevældige konger etablerede De Kongelige Slotshaver til lyst og nytte. Lysthaverne er for en 
meget stor dels vedkommende bevaret og fungerer i dag som lysthaver for folket – til rekreation og 
oplevelse, som det var havernes oprindelige formål. Køkkenhaverne er gennem tiden nedlagt i takt 
med hoffets reducerede behov for leverancer til den kongelige husholdning. Nyttehaverne er kun 
bevaret i Urtehaven i Fredensborg, hvor den stadig forsyner hoffet, og det samme er tilfældet i 
Gråsten, dog i stærkt reduceret grad. 
 
Kongernes slotshaver skulle være det mest sublime, for at imponere og inspirere. Nyttehaverne i 
form af frugt- og bærhaver, urtehaver og lægeurter har udgjort en væsentlig del af slotshaverne, 
men fremstår i dag flere steder som græsplæner med et uudnyttet potentiale. Skal det blive ved med 
at være sådan? Hvad skal der ske med disse områder? Det er der arbejdet aktivt med i Gråsten 
Slotshave. 
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Køkkenhaven i Gråsten blev etableret på Dronning Ingrids initiativ i 1960’erne, og haven har siden 
da forsynet hoffet med urter, grøntsager og frugt i forbindelse med kongefamiliens sommerresidens 
på Gråsten Slot. Den tradition vil fortsætte, men køkkenhaven vil i fremtiden også være åben for 
offentligheden og få en udvidet brug som lokalt kultursted og turistattraktion. 
 
Projektet ”Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot” har 4 hovedtemaer: 
• En aktiv, åben kongelig køkkenhave 
• Bæredygtig aktivitetsbaseret drift 
• Gråstenæblet – en kongelig smag 
• Naturen i kulturlandskabet 
 
Projektet skal definere aktiviteter for en åben køkkenhave og en organisering, som kan udvikle kul-
turstedet og sikrer en bæredygtig drift. Det er helt afgørende for projektet, at der skabes en lokal 
forankring, og at stedet baserer sig på og udbygger stedspecifikke funktioner og kulturværdier.  
Hvad det konkret betyder og udmønter sig i, vil du vide mere om efter dette foredrag. 
 
Næste arrangement  
Onsdag den 16. marts 2016  
Foredrag kl. 15.30 og efterfølgende generalforsamling ca. kl. 17.30.  
Sted: Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2.  
 
Der vil – sammen med dagsordenen for generalforsamlingen - blive udsendt nærmere oplysninger 
om mødets emne og mødelokale. 
 
Det kan dog allerede nu oplyses, at der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem, da Susanne Bruhn, 
der er på valg, ikke ønsker at genopstille.   
 
Videre kan det oplyses, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. selskabets 
vedtægter skal indsendes til Havehistorisk Selskab inden 1. marts 2016. Selskabets mailadresse er: 
havehistoriskselskab@gmail.com 
 


