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Hvad der rør´ sig i GHV 

Af Hans Jørn Anhøj 

 
Årets generalforsamling var noget af et tilløbsstykke. 
Over 70 var mødt op for at høre nyt fra foreningen - 
og nok ikke mindst for at høre Poul Erik Branders 
interessante foredrag om planter til udestuer m.m. 
Det var rigtig dejligt at der kom så mange til det 
arrangement – tak for det! 
 
Referatet af generalforsamlingen og foreningens 
regnskab kan ses på hjemmesiden under 
medlemsinformation. 
 

 
Kamelia.  Foto: Henning N. Larsen 
 

En uge efter generalforsamlingen var GHV vært for 
endnu et vellykket arrangement. Da fyldtes havens 
væksthus af godt 100, der var mødt op for at høre 

”kameliamanden” Hans Trautner fortælle. Det har 
han efterhånden gjort adskillige gange, men 
tilsyneladende er interessen for kamelia usvækket og 
endda stigende. Rammerne for arrangementet var 
de smukkest tænkelige, idet de mange kamelia i 
væksthusene stod i fuldt flor. 
 
Som omtalt i et tidligere nyhedsbrev har GHV taget 
initiativ til udarbejdelse af en masterplan for 
Geografisk Have. Vi må dog erkende, at sådan et 
projekt ikke realiseres fra den ene dag til den anden! 
 
Når dette læses har kommunens Kultur- og 
Erhvervsudvalg forventeligt godkendt en beskrivelse 
af opgaven, der er et hovedeftersyn kombineret med 
udstikning af rammer for havens udvikling de næste 
mange år. Vi havde håbet, at selve planlægnings-
arbejdet kunne afvikles eller i hvert tilfælde begynde 
i år, men Kolding kommune har ikke kunnet finde de 
nødvendige midler (ca. 100.000 kr.), så nu bliver det 
først i 2012. Når arbejdet er gået i gang, vil du som 
medlem af GHV blive informeret og inddraget, f.eks. 
ved særlige rundvisninger i haven. Mere om det 
senere! 
 
Et andet væsentligt projekt, foreningen har taget op, 
er udskiftning af Geografisk Haves indgangsbygning. 
Den nuværende fungerer, men er ved at være slidt 
og giver ikke mulighed for at tilbyde havens gæster 
den service, mange i dag forventer. Ønskedrømmen 
er en større og mere indbydende café, et billetsalg, 
der er en bedre arbejdsplads for de ansatte, samt 



 

nye toiletfaciliteter. Desuden er det håbet, at en ny 
bygning kan indeholde en permanent udstilling om 
Aksel Olsen og en del af hans smukke 
plantetegninger. 
Havens ledelse og Kolding kommune tilslutter sig 
fuldt ud forslaget om en ny indgangsbygning, men 
det er næppe sandsynligt at de 3 - 4 mill. Kr., 
projektet mindst må forventes at koste, kan findes i 
de kommunale budgetter. Bestyrelsen har derfor 
besluttet, at hovedparten af foreningens formue og 
indtjening i de nærmeste år skal gå til projektet. 
Tilskuddet fra GHV vil om et års tid kunne udgøre 
mellem 500.000 – 600.000 kr. Hovedbeløbet håber vi 
at fremskaffe som støtte fra en fond. 
 
Jeg håber, at du er enig i den linie GHV´s bestyrelse 
følger, og at du synes, du får valuta for dit medlems-
kontingent – både i den personlige oplevelse ved 
besøg i haven og i bevidsthed om, at dit kontingent 
bidrager på den rigtige måde til havens drift og 
udvikling! Hvis du har synspunkter herom, vil vi i 
bestyrelsen være særdeles taknemmelige for en 
mail, et brev eller en opringning. 
  
God sommer og på gensyn til plantemarkedet 
grundlovsdag! 
 
 
 
 
 

 
Kunst i form af de Geometriske Haver medvirker til at 

sætte området Birk ved Herning på landkortet. 

 
 

Ta’ på tur med vennerne…    

… og få et par unikke haveoplevelser i Herning!   

GHV introducerer i år en medlemsudflugt, der løber 
af stabelen, lørdag d.27. august 2011.  
 
Vores guide, Landskabsarkitekt Henning Looft, vil 
føre os gennem området i Birk ved Herning, hvor vi 
bl.a. skal se de berømte Geometriske Haver tegnet af 
C. Th. Sørensen. Vi skal også se Ingvar Cronhammers 
kæmpestore skulptur Elia, der ses i midten, øverst på 

billedet. Selvom skulpturen somme tider spyr ild må 
den godt betrædes – og det kan anbefales, for man 
kan se milevidt ud over det flade landskab oppe fra 
toppen!  
Vi skal også besøge Mindeparkens fine sekskantede 
haver, der er præget af frodighed og masser af 
planteglæde!  
Sidst, men ikke mindst, skal vi besøge Nordre 
Kirkegård, hvor Jørn Palle Smidth i 1960’erne 
tegnede Danmarks første skovkirkegård - midt på 
den sandede forblæste hede! Ikke desto mindre 
rummer stedet i dag en helt særlig fredfyldt 
stemning, hvor man kan gå på opdagelse under 
egetræernes lette kronetag, hvor lyset filtreres til 
fine og evigt foranderlige skyggespil. 
 
Vi glæder os til at se dig – så sæt X i kalenderen 
allerede nu! 
 
Praktisk info: 
Dato: 27. august 2011 
Afgang fra Geografisk Have kl. 9.00, hjemkomst kl. 
18.30.  
Pris: 350,00 kr. pr. deltager, (inkl. frokost, drikke-
varer dog for egen regning). Kaffe serveres undervejs 
i bussen.  
Tilmelding: senest d. 1. august. Du er tilmeldt når vi 
har registreret din indbetaling på konto reg. nr. 3205 
konto nr.: 0006040446.  
HUSK at påføre dit navn og teksten ”udflugt”. 
Tilmelding er bindende, beløbet refunderes ikke, 
såfremt du bliver forhindret i at deltage. 
Yderligere info: kontakt Signe Moos tlf. 31 62 61 75 
Turen arrangeres i et samarbejde med Bjert Busser 
tlf.: 79 30 35 35 
 
 
 

 
Foto: Astrid E. Jørgensen 

 

Danmarks smukkeste Plantemarked 

Grundlovsdag 5. juni 2011. 

Af Merete Høgsaa 



 

 
Danmarks største og smukkeste plantemarked 
afholdes igen i år på Grundlovsdag. Sortimentet er 
bredt med stort udbud af de mest populære planter, 
men der vil også være en del af komme efter for de 
mere inkarnerede plantesamlere. Ud over planter vil 
man kunne finde alverdens brugskunst til haven, 
havemaskiner, pileflet, sydesalt, garn og strik. 

 
I år er der atter rekord i antal tilmeldte stande – nu 
vi på 136 stk. fra ind - og udland. Plantemarkedet har 
derfor bredt sig ud på den store plæne, så der bliver 
bedre plads imellem standene, men hyggen og 
stemningen bibeholdes.  
Som de tidligere år vil der være planteauktioner kl. 
11 og kl. 13. Om eftermiddagen vil der være 
workshops på pladsen foran væksthusene. Kl. 15.00 
handler det om bonsai, kl. 15.30 er det pileflet og kl. 
16.00 er det naturkosmetik. 
 
Der vil blive mulighed for at købe mad og drikke i 
Margueritcaféen i haven, som også i dagens 
anledning vil sørge for at have en ”satellitcafé” i 
udstillingsområdet. 
 
Husk: Det er ikke muligt at hæve kontanter på 
dankort i billetsalget, så hav rigeligt af kontanter 
med hjemmefra!      
 
Plantemarkedet slår dørene op kl. 10.00 og lukker kl. 
17.00. Vi ses! 

 

 

 

Gæt en plante i juni 

Af Merete Høgsaa 

 

En forsommertur i Geografisk Have byder på mange 
blomstrende planteoplevelser. Vi fortsætter 
gættelegen fra nyhedsbrev nr. 1 – 2011 og denne 
gang er det ikke vintersilhuetter, men blomstrende 
træer og buske. 
 
 

1. Dette er endnu et 
ungt træ i haven, men 
kan sagtens vokse op 
og blive 20 m højt. 
Stammen er bemær-
kelsesværdig, da den 
afskaller i store flager. 
Barken er fra grå til 
hvidgrøn. 
Bladene har 5-7 flige. 
Blomsterne er enkøn-

nede, rødlige og sidder i kugleformede stande, 2-6 
sammen på hver stilk. Frugterne udvikles i løbet af 
sommeren og hænger efter løvfald som dekorativt 
julepynt. 
 

 

2. I GH tiltrækker den sig altid stor opmærk-somhed, 
specielt un-der blomstringen med de flotte, hvide 

høj-blade (svøbblade) 
der omgiver selve 
blom-sten, som er et 
lille tæt, rødt hoved. 
Senere får den store (1-
2 cm) røde frugter, der 
ligner hindbær og som 
kan spises. Det er et 
lille træ på 5-6 m´s 
højde og i GH er den 
omkring 60 år gammel. 

 
3. Dette er virkelig et 
særpræget træ. Igen er 

det højbladene, der stjæler pmærksomhe-den.  
De starter med at være grønlig-hvide og bliver 

efterhånden under 
blomstringen helt  
mælkehvide. 
Ved mindste luftbe-
vægelse duver højbla-
dene og har givet asso-
ciationer til træets 
navn. Frugten er 
dekorativ, minder om 
en valnød og hænger 
på træet indtil jan-feb. 
I GH er træet plantet i 
1920´erne og er et af 
de største og flotteste 

eksemplarer i Danmark. 
 
 
 

 

 

 

 

4. Denne plante findes 
flere steder i GH og 
ofte også i privathaver. 
Det er en løvfældende 
busk, som bliver op til 
3-4 m høj. De gule 
blomster har en stærk 
duft. Planten her er 
omkring 40 år gammel. 



 

 

Adgangsbegrænsning til medlemsinformation. 
Af Hans Jørn Anhøj 

 
Fra 1. juni (ca.) skal man anvende brugernavn og 
password for at se afsnittet med medlems-
information – blandt andet nyhedsbrevet - på GHV´s 
hjemmeside. 
 
Baggrunden for beslutningen om adgangsbe-
grænsning, der kun gælder afsnittet med 
medlemsinformation, er, at foreningens medlemmer 
skal have flest mulige fordele i forhold til alle andre 
for det betalte kontingent.  
 
Adgangen skal være så enkel som mulig, så 
brugernavn og adgangskode bliver fælles for alle 
medlemmer – og meget enkel: Når du klikker på 
feltet medlemsinformation i hjemmesidens hoved-
menu, bliver du bedt om at skrive et brugernavn og 
en adgangskode (password). I feltet skriver du 
brugernavn GHV og som adgangskode 2011. 

 

 

 

Indenfor hegnet!                                        

Af Astrid E. Jørgensen 

 
Nu er der gang i det hele! – Træer og buske 
blomstrer, flaget blafrer, lam, kid og kaninunger 
beboer dyrefolden, og i indgangen troner Berit og 
Merete, mens Annette har overtaget forpag-
terjobbet og skabt Margueritcaféen.  
Alt imens vokser Koldinghus op i miniformat inde på 
den gamle parcelhusgrund i Aksel Olsens gamle 
Planteskole. 
 
Årets sæsonprogram folder sig ud i haven, og snart 
er det juni, den måned, hvor allerflest glade gæster 
kommer i Geografisk Have. Især fylder Danmarks 
smukkeste plantemarked og Skt. Hans Aften rigtig 
meget i statistikken.  
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I juli måned, hvor roserne er det store trækplaster, 
kipper vi med Union Jack ved udstillingen ’RULE 
BRITANNIA – engelske roser til danske haver’, som 
den 9. juli på Ellipsepladsen åbnes af grev Ingolf og 
grevinde Sussie af Rosenborg.  
Inde i væksthusene er der samtidig en 
maleriudstilling fra de igangværende MALERI i 
HAVEN-dage, hvor billedkunstneren Verner Brems 
underviser med flora og fauna i Geografisk Have som 
model.  
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Kom og træn KROP, SIND og ÅND på onsdage i juni, 
juli og også i august, hvor Carl Verner Jørgensen 
instruerer tai-chi på plænen mellem Japan øst og 
Japan vest. Bagefter kan man jo altid stresse af i 
antistresshaven som i år har udviklet sig så fint.  
Men ellers er dahliahave og dahliaskov en oplevelse 
værd, især hen i august, hvor også den store 
afstemning om Den dejligste Dahlia tar’ sin 
begyndelse.  
Brug din have – kom tit og igen! 
 
 
 

      

    

 

 

 

 

 

   Løsning på 'Gæt en plante' fra side 3: 
    

   1.    Orientalsk platan ( Platanus orientalis) 
    

   2.    Koreakornel (Cornus kousa) 
    

   3.    Duetræ ( Davidia involucrata).                        
    

   4.    Gul azalea (Rhododendron luteum)  
 


