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- Forord - 

 



 

Dette er en skildring af en kolonihaveforening anno 2019, men også et portræt af de 

mennesker, der lever i den, og det forhold de har til deres haver.  

Alle haveforeninger synes, at lige præcis deres haveforening ikke ligner nogen anden. Det 

er sikkert rigtigt. Det gælder også HF Prøvekluden. For her er livet lige så originalt, 

farverigt og spraglet - som i alle andre haveforeninger. 

Bogen er i to dele. Dels den personlige havereportage ”Min have – min frihed” med 

samtaler og besøg både i egen og andres haver, og samtaler hen over hækken, og dels 

bidrag fra 35 forfattere, der alle har besøgt haveforeningen, og som har taget imod 

invitationen til at beskrive, hvad besøget har givet dem af tanker. Der har ingen krav 

været til formen, så det er blevet digte, haiku, noveller, essays og meget mere. Såvel 

alvorlige, som eftertænksomme og morsomme, varme skildringer fra haveforeninger 

viden om. Bogens fotos er taget af undertegnede. 

I bogen bliver haveforeningen kaldt HF Prøvekluden, der er en kærlig omskrivning af det 

faktiske navn. HF Prøvekluden har en tvedelt sjæl, idet haveforeningens første 60 år var ét 

sted, og de 10 sidste har været et andet. Vi blev genhuset. Store kranbiler fragtede husene 

fra den gamle haveforening ud til en nyanlagt. Vi kom fra de frodigste haver og blev 

omplantet til en brakmark. Det var en hård landing. Fællesskaber blev brudt op, og nye 

blev dannet. Men i dag hvor alt det grønne for længst har fået fat og er vokset op omkring 

vore huse og haver, er det næsten glemt. I år kan vi fejre vores 70 års jubilæum. 

Samtidig indgår bogen i festivalen ”Mød verden. Om at være der, når det gælder”. Så 

dette er ikke en plantebog med gennemgang af latinske navne på planter og blomster. I 

min egen have gror der primært menneskelige relationer, og jeg betragter kolonihaven 

som et unikt sted, hvor mennesker blandes, og hvor vi kan mødes på kryds og tværs af de 

skel, som normalt skiller os. Derfor handler bogen først og fremmest om mennesker, og 

om de relationer vi har til hinanden – og vore haver. 

Velkommen til HF Prøvekluden, der er alle steder og ingen steder. En kolonihave placeret 

lige i hjertet. Med denne bog blæser vi i hornet og hejser flaget for kolonihavebevægelsen. 
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