FORORD
STREJFTOG I HAVEHISTORIEN
Havehistorisk Selskab skulle fejre sit 50 års jubilæum, så der blev lagt kræfter i for at gøre 2020 til et
særligt år. ”Strejftog gennem havehistorien” var årets tema og foredragene skulle være vidende og
filosofiske fortællinger om havekunstens betydning for mennesket. Dertil skulle vi på ekskursioner til
mange slags haver. Jubilæumsåret forventedes afsluttet med en stor debat, som skuede fremad mod
fremtidens haver, et festfyrværkeri af tanker og visioner iblandet konkret faglig viden.
Året blev et overraskelsernes år, men på en meget trist måde, en virus kaldet Covid -19 indtog Planeten
Jorden og satte dagsordenen for alle aktiviteter. En virtuel generalforsamling fik formaliteterne bragt på
plads, så der stadig er orden i arbejdsgrundlaget.
Vi fik dog gennemført en herregårdstur til Gunderslevholm og Førslev, set på Bedre-Byggeskik i
Holbæk og blev godt oplyste om frugtavl på Pometet i Tåstrup, så en smule havestrejf lykkedes.
Udflugterne er omtalt på Selskabets hjemmeside www.havehistoriskselskab.dk
Dette årshæfte, nr. 50 i rækken, kan forhåbentlig kompensere lidt i forhold til de aflyste foredrag.
Det er håbet, at artiklerne kan sætte nye tanker i gang og samtidig give forståelse for havernes betydning
og hjælp til indsigt i naturens kredsløb og sammenhænget mellem natur og skønhed.
For at knytte bånd til et af fortidens store navne ”Rudolph Rothe” genoptrykker vi Jens Hendeliowitz
artikel fra årshæfte nr. 43. Godt at blive mindet om dygtige indsigtsfulde gartnere med faglige
kompetencer i botanik, jordbundslære, klimatologi og anlægsteknik, suppleret med kreative evner og
praktisk sans.
Forårets to aflyste foredrag opstår som artikler i jubilæumshæftet. Karin Esmann skriver om ”Havernes
kulturhistorie” og Rose Marie Tillisch filosoferer over sammenhænget mellem ”haven og mennesket”.
Arbejdet på ”Pometet i Tåstrup”, historien, forskningen og resultaterne giver Bente Mortensen os
indblik i og endelig sluttes med en fortælling om kvan og humle, de to gamle køkkenurter, som lægger
navn til tidsskriftet og samtidig indvarsler temaet for 2021 som er Køkkenhaven.

God læselyst og forventning om ”gang køkkenhaverne” både de kongelige og de folkelige og et frugtbart
haveår 2021!
Lone van Deurs

