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Beretning - til generalforsamlingen 2016 

 
Året 2015 fulgte i fodsporene fra de tidligere år med foredrag, ekskursioner og et årsskrift, der af-

spejlede årets tema med artikler af høj kvalitet. Arrangementerne har været besøgt af en trofast ska-

re af hovedsageligt kendte ansigter. Den udvikling og fremtidssikring af foreningens virke som be-

styrelsen har ambitioner om er ikke slået igennem, hvilket har givet stof til eftertanke. 

 

Den administrative verden…. 

De administrative arbejdsgange kører næsten som smurt i olie. Lisbet har styr på sekretariatet, Bjar-

ne har styr på økonomien, sammen har de styr på medlemslisten, Pernille sørger for at hjemmesiden 

er opdateret og en aktiv redaktion sørgede for at årsskriftet igen så dagen lys allerførst i det nye år. 

På den økonomiske front har selskabet igen været heldige at modtage en donation denne gang fra  

Farumgaard Fonden, hvilket betyder at driften løber rundt og der trækkes ikke på formuen. 

Således ikke rigtig noget at lave for formanden - og sådan skal det jo være. Et godt fundament for at 

tænke strategi i forhold til fremtiden også med fokus på medlemshvervning. 

 

Arrangementerne i året der gik….. 

Frugt og frugtavl blev videreført som tema for første halvdel af 2015. I januar lagde gartner Kirsten 

Engholm ud med at fortælle om Orangerier og orangeriplanter i 1700-tallet. En spændende histo-

risk vandring, som senere på året blev helt konkret i form af en rundvisning i orangeriet i Fredens-

borg Slotshave.  

I en helt nutidig kontekst fik selskabet i februar besøg af aktører indenfor urban farming. Professor 

Henrik Vejre satte denne bevægelse og udvikling i europæisk perspektiv, og i den konkrete ende af 

den skala fortalte en gruppe studerende om deres projekt med ”Københavnske Tagjordbær” på top-

pen af ”Landbohøjskolens højhus”. Initiativtagerne Kristian Skaarum, Sofie Brincker og Livia Ur-

ban Swart Haalans fortalte om projekt Østergro – en andels dyrkningshave på taget af en bilfor-

handler på Østerbro i København. Med disse beretninger in mente er der ingen grænser for, hvor 

dyrkningen af afgrøder kan udfolde sig. 

I forbindelse med generalforsamlingen i marts fik selskabet besøg fra de fjerne Vendsyssel. Arnold 

Andersen fortalte om projektet med at sikre Nellemans Have i Sæby med den store samling af para-

disæbler. Han fortalte også om den store gruppe af frivillige, der står bag genopretningsprojektet og 

havens drift. Vibeke Nelleman var også til stede og bidrog med en personlig beretning om hvordan 

familien havde anlagt og brugt haven. 

Sommerens ekskursion gik til Sydsjælland med besøg på mange interessante lokaliteter; gartneriet 

Toftegård, Gl. Køgegård, Udby præstegårdshave og Nysø. En inspirerende og lærerig tur i hygge-

ligt selskab. Selskabet var som nævnt også på besøg i Fredensborg Slotshave og til te i Dronning 

Louises Te-hus i Bernstorff Slotshave. 

 

Aktiviteter i det kommende år…. 

Bestyrelsen har, som det opmærksomme medlem vil have bemærket besluttet at afprøve en helt ny 

vej i forhold til selskabets virke. Selskabet vil gennemføre det kommende års arrangementer i sam-

arbejde med andre aktører, der arbejder med balancen i forhold til bevaring af historiske anlæg og 
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inspirationen fra de historiske haveanlæg i bred forstand. Foreløbig har Slots- og Kulturstyrelsen – 

Enheden Slotshaver & Landskab, Københavns Universitet - Landskabsarkitektur og planlægning og 

Foreningen af Danske landskabsarkitekter meldt positivt tilbage i forhold til at støtte op om arran-

gementerne. 

 

Under overskriften ”Havehistoriske inspirationskilder til nutidig landskabsarkitektur” er det inten-

tionen at sætte de historiske idealer i mod- og samspil med nutidige strømninger. Hensigten er både 

at øge bevidstheden om, hvad det havehistoriske formsprog og havebrug kan bidrage med i en mo-

derne sammenhæng, og gerne lægge op til at fortsætte diskussionen om, hvordan og hvor meget hi-

storiske anlæg kan ændres for også at tilgodese nutidens idealer og funktionskrav. 

 

Tidspunktet for arrangementerne er flyttet både fysisk og tidsmæssigt for at få flere deltagere lokket 

til med henblik på at give den ønskede debat mere substans, pleje netværk inden for fagområdet 

samt styrke interessen og bevidstheden om de havehistoriske aspekter. 

 

Når vi har gennemført arrangementerne i 2016 vil vi evaluere i forhold til om ændringen af ram-

merne for foreningens arrangementer har fungeret tilfredsstillende. Det betyder ikke, at vi fuldstæn-

dig har afskåret os fra muligheden for, når lejlighed byder sig, at invitere til arrangementer, hvor vi i 

højere grad fokuserer på særlige nicher eller emner inden for det historiske havebrug. Bestyrelsen 

vil fortsat have fokus på dette felt og modtager gerne input til foredag. 

 

 

Tak til alle der har bidraget med interessante foredrag, ekskursioner og indlæg til årsskriftet. Arbej-

det i selskabet kunne ikke gennemføres uden at ildsjæle og eksperter stiller op og delagtiggør andre 

i deres arbejde og viden.  

 

Susanne Bruhn har besluttet at forlade bestyrelsen, og vi takker hende for indsatsen for selskabets 

virke. 

 

Vi ser frem til et spændende og udbytterigt 2016 i Havehistorisk Selskab.  

  

 

På bestyrelsens vegne 

 

Niels Mellergaard, formand. nim@slke.dk  

Bjarne Larsen, næstformand, kasserer og redaktion. larsenbja@gmail.com   

Lisbeth Brorsen, sekretær. lisbethbrorsen@gmail.com  

Margrethe Floryan, formand for redaktionsudvalget. hortus@floryan.dk  

Pernille Thomsen, webmaster og redaktion pernille.thomsen@gmail.com  

Louise Windfeldt, redaktion, windfeldt@natmus.dk  

Susanne Bruhn, medlemshvervning susannebruhn@live.com  
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