Vi er i haven
Ny bog af Knud Pedersen og Chresten Kruchov
Bogen er udkommet den 4. november 2017
Vi er i Haven er en bog om en have en lille km øst for Bagenkop. Havens historie bliver
fortalt i små fortællinger og fortolket i foto, tegninger og akvareller.
Bogen koster 180,- kr.
Bogen kan bestilles i alle boghandlere.

Dette er en bog om en haves historie.
I begyndelsen af 1970´erne lå haven – det, der senere skulle blive til en have - hen som et trekantet
stykke forladt landbrugsjord. Forladt af alle: Blomster, dyr og mennesker. Der voksede kun et par
ærlige brændenælder i alt det høje, visne græs.
Vi kaldte stykket for ”Vildmarken”, og med ægte pionerånd og løftet hakke gik vi i gang med at
hale jorden tilbage til de levendes land. Et lykkeligt, sejt træk. Det er denne historie, bogen
fortæller i små tekststykker, i fotografier, i tegninger og i akvareller. Og jeg kan allerede her i
foromtalen af bogen røbe, at mange af teksterne ender lykkeligt i en madopskrift.
Man må forestille sig Vi er i Haven som en havevandring, hvor jeg stopper op ved forskellige
lokaliteter og fortæller netop dette steds historie. Det kan være den smilende haves historie, eller
historien om klosterfruens syltetøjsbusk, der bliver fortalt. Alle historierne ligger imidlertid inde i
den store fortælling, som bogen rummer, fortællingen om naturen tilbage til haven. Naturen er,
som vi alle ved, men som ikke alle vil være ved, trængt på mange fronter: Der er for lidt plads, der
er for få vådområder, og der er alt, alt for mange kunstige næringsstoffer og giftstoffer i omløb, til
at naturen kan ånde frit.
Haven kan være et åndehul i denne verden, et åndehul, hvor der er plads til, at naturen og vi kan
trække vejret nogenlunde frit.

Vi er i haven er blevet til i et tæt og inspirerende samarbejde mellem kunstfotografen
Chresten Kruchov og keramikeren Ulla Pedersen og havemanden, Knud Pedersen, der har
plantet træerne og har givet dem et par ord med på vejen.

Vi medsender som appetitvækker nogle sider af bogen.

