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 Vinter på ny. 

Af Hans Jørn Anhøj 

 

Det er med glæde, jeg kan byde velkommen til 

landskabsarkitekt Tine Kierkegaard som ny leder af 

Geografisk Have fra 1. november og som 

nøgleperson for Geografisk Haves Venner i vore 

bestræbelser på at støtte Geografisk Have - vi glæder 

os til samarbejdet med Tine! 

Tine præsenteres senere i nyhedsbrevet, og mon 

ikke der bliver lejlighed til at møde hende personligt 

på generalforsamlingen i marts.  

Trods den regnvåde sommer har sæson 2012 

betydet en fremgang i havens besøgstal på omkring 

20 %! Utrolig flot - og jeg vil også tage hatten af for 

de mange vellykkede arrangementer, havens dygtige 

personale har afholdt året igennem. De er med til, at 

gøre haven kendt og vedkommende.   

 

Takket være jer medlemmer har GHV også haft rigtig 

gode resultater i 2012:  

Fremgang til 465 medlemmer - det højeste tal i 

adskillige år. 

Frivilliggruppen er kommet op på næsten 30 

personer, hvoraf en skare har mødtes to gange 

ugentlig i sommertiden til et par timers arbejde i 

hyggeligt samvær. 

Plantemarkedet grundlovsdag gav et overskud på 

godt 200.000 kr. inkl. billetindtægter - også en 

rekord! 

Vel er sæson 2012 slut, men tøv ikke med at tage ud 

til Geografisk Have i vintermånederne - den lille låge 

ved hovedindgangen står altid ulåst!  

På hverdage er det inden for normal arbejdstid 

endda muligt at besøge væksthusene, hvor 

kameliaernes blomster begynder at springe ud 

allerede i januar/februar. 

 

I 2013 er det 25 år siden Geografisk Haves Venner 

blev oprettet. Begivenheden vil blive markeret - men 

mere om det senere. 

 

Glædelig jul og godt nytår! 

 

Træer med bemærkelsesværdig bark. 

Af Merete Høgsaa 

 

Om vinteren, når bladene er faldet af, er det 

stammer, grenskelet-

tet og barken på de 

løvfældende træer, 

vi lægger mærke til.  

Nogle træarter har 

en særlig iøjnefal-

dende og karakteris-

tisk bark, og her er 

specielt birkefamilien 

rigt præsenteret. Vi 

kender birken med 

den hvide bark, som 

skaller af i tynde 

flager og på ældre 

træer bliver dybt 

skorpet.  

Specielt himalayabirk (Betula utilis) er bemær-

kelsesværdig med de lysende, hvide stammer, der 



 

bibeholdes og som ældre kun får lidt mørk, skorpet 

bark; men barken på birketræer kan også optræde i 

farverne gul, rødlig til brun. 

 

I Geografisk Have findes en fin lille samling af 

smukke, gamle kobberbirk, indsamlet af plantesam-

leren Dr. Joseph Rock og opdyrket af Aksel Olsen.  

 

Kobberbirk (Betula albosinensis var. Septentrionalis) 

stammer fra Nordvestkina. Det er også i Kina 

afdelingen, vi finder dem i Geografisk Have. 

Det bemærkelsesværdige ved denne birk er 

stammernes kobberrøde og brunrøde bark, som 

skaller af i parpiragtige strimler. Det er et 

spændende og dekorativt, flerstammet træ, som 

også er meget værdifuldt som prydtræ i privathaven.  

 

Det bliver ikke så stort som de øvrige birk (6-8 m 

højt) og er ret langsomvoksende. Kobberbirken 

vokser fint i almindelig havejord, men tåler ikke 

meget vind, så den mest ideelle placering af træet er 

i læ i et gårdhavemiljø eller i læ ved indgangspartiet.  

Her er der også bedre mulighed for at studere den 

specielle bark på nært hold.  

Som øvrige birk får kobberbirken smukke, guldgule 

høstfarver. 

 

Nu falmer skoven og græsserne brillerer.  

Tekst og foto Mariane Corfitz, www.prydgræs.dk 

 

Efteråret er over os med rusk, regn og – nåh ja – 

frost!  

For mit vedkommende betyder det, at jeg må vente 

til næste år med at se aksene på den nye Miscanthus 

sinensis ”Aldebaran”. De nåede ikke at bryde 

igennem og nu tror jeg, at de er gået i stå med 

frostgraderne – ærgerligt. 

Nogle af de dejlige oplevelser i september og 

oktober er, når solen f.eks. en sen eftermiddag 

skinner ind i de røde blade på elefantgræsset 

Miscanthus sinensis ”Ghana” og stargræsset Carex  

speciosa ” Vulkan ”. Så ser det ud, som om de står i 

flammer. Eller når den en tidlig morgen, hvor 

rimfrosten ligger, skinner på den Japanske Blodgræs 

Imperata cylindrica ” Red Baron ”. 

 

 

På næste foto fra Geografisk Have, ses elefant-

græsset Miscanthus sinensis ”Malepartus”, den store 

Pibegræs Molinia arundinacea ”Trans-parent” og 

dværg-pibegræssen Molinia caerulea ”Dauerstrahl”. 

 

Alle badet i middagssolen, på en smuk dag.                            

”Malepartus” vil efterhånden visne, men beholder 

sine aks til pryd i vinterhaven og til gavn for fuglene. 

Aksene på ”Transparent” vil sandsynligvis bukke 

under for vejr og vind og lægge sig langs jorden.                   

”Dauerstrahl” egner sig godt til at klare vinteren med 

sine kraftige aks. 

 

 

På 3. foto, også fra Geografisk Have, ses elefantgræs, 

der rækker sine dekorative aks op over bøgehækken, 

mod himlen. De er utrolig fine med regndråber eller 

rimfrost. I skrivende stund husker jeg ikke, hvad der 



 

står på skiltet, men jeg tror det er en Miscanthus-

sinensis ”Silberfeder”. Et flot græs, der er grønt 

længe, og som kræver plads. 

 

Hver fugl synger med sit næb…  

og selv dyrepasseren fløjter med… 

Tekst og foto Signe Moos 

 

… for han er glad! Benni-dyrepasser har nemlig 

fundet sit drømmejob i GH – det siger han selv!  

For her er der muligheder, ansvar, dyrepasning og 

glade gæster i alle aldre – alt sammen i skøn 

forening, og det giver mening og arbejdsglæde!  

 

 

Endnu en gang har jeg sat en af GHs ansatte stævne 

for at høre nærmere om livets gang i haven, og 

denne gang skal det handle om dyrene – og Benni! 

 

GH er jo mere end den unikke samling af planter fra 

det meste af verden.  

 

En af bonusattraktionerne er dyrene, der tæller både 

minigrise, geder, egern, alle fuglene og ikke mindst 

æslerne Viola og Rosa, der også gerne synger med i 

havens glade kor på deres helt egen særlige melodi – 

hvis man kan kalde det sådan!  

Herlige det er de, hvis man spørger mig – men nu var 

det jo Benni der fik taletid…! 

 

 

Han fortæller engageret om de nye tiltag, der er sket 

i forhold til dyreholdet, siden han kom til haven for 

halvandet år siden.  

 

Der har bl.a. været meget fokus på at modernisere 

volieren. Bure er lagt sammen og der er kommet nye 

beboere i de fleste bure. Samtidig er der kommet 

flere arter i samme bur.  

Det er vigtigt at det er aktive fugle - og gerne flotte 

fugle, så der virkelig er noget at kigge på, siger Benni.  

At der er liv ’både i stuen og på 1. sal’ betyder, at der 

er meget mere at opleve, og man kan gå lidt på 

opdagelse, når man kigger ind i burene.  

 

Som noget nyt er det hele sat i scene med levende 

planter, så burene har et indbydende og frodigt 

udtryk. Da der er tag over hele volieren betyder det, 

at alle planter må vandes, men Benni har fået den 

idé, at når taget engang skal skiftes, behøver det 

måske ikke dække hele buret – der kunne godt være 

åbent til himlen, og såvel planter som fugle kan få 

glæde af sol og regn.  

 

Det nye liv i fugleburene har tiltrukket sig stor 

opmærksomhed fra havens gæster – især mange 

ældre af havens gæster har dvælet ved de mange 

smukke fugle i flotte farver.  

Der er både stære, papegøjer og Hr. og Fru Skæg 

(Latterfugle) og mange flere. Der er omkring 16 

forskellige slags fortæller Benni.  

Han supplerer med at fortælle om de nye egern, der 

har været et hit hos børnene, når han har fortalt om 

havens dyr i forbindelse med sæsonens tirsdags grill-

aftenerne. 

 

Det har været vældig populært – nogle børn var med 

uge efter uge og kunne følge med i egernungernes 

udvikling fra de var bitte små og nøgne, til de blev 

store bløde, livlige unger.  



 

Han kan godt lide det her med formidlingen – at 

fortælle om dyrene og se børnenes reaktioner, når 

han f.eks. spørger, om der er andre end fuglene, der 

har lyst til at smage en melorm!  

Drengene er de mest modige, og når én har sagt ja 

tak, er der straks flere, der følger efter!  

En aften måtte han endda hente flere melorme, så 

alle kunne smage! 

 

Store ’løglæggedag’ d. 28. okt. 

Af Henning Steen Højvælde   

 

Historien er den, at haveinspektøren gennem 20 år, 

Astrid Jørgensen, gik på pension i sommers, og som 

det sig hør og bør, fandt Geografisk Haves Venner en 

god lejlighed til at tilstille Astrid en gave som tak for 

det eminente samarbejde gennem årene. 

 

Foto: H S Højvælde 

 

Astrids ønske var klokkeklart og en gave, alle Havens 

venner og gæster kunne glæde sig over.  

Ca. 2000 påskeliljer af sorten Carlton smukt placeret 

i cirkler på den store plæne vis-á-vis auktionspladsen 

i forlængelse af Havens Asien-afdeling. 

 

Et stort antal af 

frivillige venner mødte 

frem og afviklede 

lægningen af løgene i 

et strålende humør – 

og et ligeså strålende 

vejr. 

Efter et par timers 

samarbejde var 

opgaven fuldført efter 

Havens og Astrids 

forslag, og alle venter 

Foto: Internet 
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nu på at se et blomstrende resultat i det kommende 

forår. 

Endnu en opfordring til en slentretur i den ’forårs-

vågnende’ Have! 

 

Ny leder af Geografisk Have. 

Tekst: Redigeret fra JV -  Foto: Jacob Schultz/JV 

 

Den 51-årige nyansatte 

leder af Geografisk Have, 

Tine Kierkegaard, er uddan-

net landskabsarkitekt fra 

Landbohøjskolen med et 

speciale i botanik – 

Liliaceae (Liljefamilien), i 

klassisk forstand, baseret 

på bl.a. plante-geografi.   

                                                                        

Efter endt uddannelse har Tine Kierkegaard arbejdet 

som naturvejleder, Grøn Guide og formidler på 

Sjælland, inden valget faldt på en stilling som land-

skabsarkitekt i Haderslev, senere som landdistrikts-

koordinator. En stilling, som fortsattes i Herning.    

Privat er Tine gift med Peter Kierkegaard og har to 

drenge på 13 og 17 år.  

 

 
 

G e n e r a l f o r s a m l i n g 
 

Reservér allerede nu 
 

søndag den 17. marts 2013 
 

til GHV´s generalforsamling og foredrag. 
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