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Sensommernyt 
Af Hans Jørn Anhøj 

 
I nyhedsbrevudvalget forsøger vi efter bedste evne 
at gøre indholdet relevant i forhold til dig som 
medlem. Dels ved at fortælle nyt fra Geografisk 
Haves verden og dels ved at bringe små plantefaglige 
artikler.  
Men vi savner dine kommentarer og forslag til 
forbedringer. Så tøv ikke med at sende en mail (brug 
f.eks. hjemmesidens kontaktformular) eller ring – 
intet er irrelevant eller uinteressant! 
 
 

 
Frivillige. Foto: Astrid E. Jørgensen. 

 
Den 31. august stopper Astrid Jørgensen som 
haveinspektør i Geografisk Have efter 21 år i jobbet 
for at gå på pension. Astrid har i kraft af sin 
entusiastiske formidling og store viden om planter 
og havekultur bidraget mærkbart og positivt til den 
position, Geografisk Have har i dag såvel i Kolding 

som i fagkredse. Det er en selvfølge, at jeg her også 
vil fremhæve den meget imødekommende og 
positive indstilling, Astrid har vist i forhold til GHV.  
Den har været en afgørende forudsætning for, at 
foreningen har kunnet opfylde sin mission som 
støtteforening. 
 
Ny leder af Geografisk Have er ved at blive ansat 
med henblik på tiltrædelse den 1. november. I 
bestyrelsen venter vi spændt på at møde 
vedkommende. 
 
Det bliver stadig mere populært at være frivillig i 
Geografisk Haves Venner – der er nu 28 personer på 
listen, der i individuelt omfang yder en indsats. En 
torsdag formiddag her i august var 12 fra 
frivilliggruppen mødt op. Én malede borde/bænke, 
én klippede hæk og resten afpudsede roser og 
dahlia.  
 
 

Frivillige. Foto: Astrid E. Jørgensen.  



 

Skulle du føle dig fristet, kan du komme med i 
frivilliggruppen ved at henvende dig til mig på tlf. 23 
45 87 04 eller Mona Bak på tlf. 22 33 86 28. 
 
En sommer, der måske ikke har levet op til 
forventningerne, er ved at slutte. Alligevel må vi 
havefolk erkende, at såvel den hjemlige have som 
Geografisk Have nu præsenterer sig smukt efter en 
langsom start i foråret.  
Så når du har ladet dig friste af de gode tilbud på 
årets Høstmarked søndag den 2. september, er der 
mange gode grunde til at gå en runde i haven. 
 

Den dejligste rose 
Af Astrid E Jørgensen 

 
I afstemningen om Den Dejligste Rose i Geografisk 
Have 2012, deltog 17. 922 havegæster fra 25. juni til 
5. august.   
Resultatet blev: 1. Ingrid Bergmann, 2. Victor Borge, 
3. Alexander, 4. Prinsesse Marie, 5. Troika, 6. Tivoli, 
7. Stockholm, 8. Leonard da Vinci, 9. Romanze og 10. 
Karen Blixen 
 

 
Ingrid Bergmann. Foto: Astrid E. Jørgensen. 

 
Blandt deltagerne i afstemningen er udtrukket tre 
vindere af gavekort fra Geografisk Have. Vinderne er:  
 Rikke Rüsz, Kolding 

Dorthe Christensen, Kolding   
Kim Pedersen, Kolding. 

 

Travlhed og trivsel i billetlugen… 
Af Signe Moos 

 

Velkommen til! – siger Berit med et stort smil, når 
gæsterne nærmer sig billetlugen, ’nåleøjet’, alle 
gæster må igennem for at få adgang til GH. 
 

Hun fortsætter energisk med en stribe spørgsmål om 
antal voksne, om der er ’Venner’ eller gæster med 
årskort i flokken af forventningsfulde ansigter 
udenfor; - Mon der er pensionister? - For så er prisen 
jo reduceret… alt imens snurrer kasseapparatet,  

billetter rulles ud, og alle gæster krydses af, så de 
kan indgå i statistikken over, hvor mange gæster 
haven har på årsbasis…. – At sælge billetter og 
uddele kort over haven er jo bare én af vores 
arbejdsopgaver, fortæller Berit, da der er et lille hul i 
strømmen af gæster på vej ind eller ud af haven. Når 
de er på vej ud, afleveres der stemmesedler om 
årets dejligste roser eller dahlia, og nogle vil gerne 
købe det helt rigtige postkort til vennerne i 
Tyskland…  
 

Straks ringer telefonen… Det gør den mange gange 
den eftermiddag, hvor vi har aftalt interviewet.  
Jeg ser mig omkring i det lille bitte rum, fyldt til 
randen med reoler, foldere, bøger og en stor kurv 
med låneparaplyer… i vinduet pynter en stor flot 
buket blomster i gyldne farver – altid friske blomster 
fra haven, siger Berit.  
 

Så ringer telefonen igen – alt imens stimler en 
børneflok og en håndfuld pædagoger sammen uden 
for lugen. De skal aflevere et par trækvogne, som, 
fortæller Berit senere, er meget populære. Det 
koster 50 kr. at låne en, – men man får pengene 
retur, inden man går hjem. Så sikrer vi, at folk ikke 
’glemmer’ dem et sted ude i haven, og vi slipper for 
at skulle finde dem igen, når haven lukker og slukker 
om aftenen – og det er jo nogle gange lidt sent.  
 

 
Merete Larsen(tv) og Berit Bech (billetdamer) Foto: Signe Moos. 

 
Når de populære grillaftener afholdes, er haven åben 
til kl. 22.00. Så er der tryk på i billetlugen med 500-
600 gæster på en god aften. Men hun synes også det 
er dejligt at mærke, når folk har en hyggelig aften i 
haven, med god mad og måske et parti kroket eller 



 

kongespil på plænen bagefter. Udlån af spil foregår 
også fra billetlugen.  
Det er et meget alsidigt job, siger Berit – vi sidder 
sjældent ned!  
I weekenderne begynder vi tidligt og må en tur rundt 
i hele haven for at se, om alt er, som det skal være. 
Borde skal sættes på plads og tørres af, og stole skal 
stilles pænt. Dyrene skal tilses, toiletterne skal 
tjekkes osv. - trækvogne skal køres ud til indgangen, 
så de er klar. 
Rigtig mange af Koldings institutioner, bruger 
Geografisk Have som et dejlig pusterum i den ellers 
travle hverdag – og ungerne og de ”gamle” elsker 
det. 
 
Mon der aldrig er en lille pause tænker jeg – måske 
på en regnfuld dag? - Sådanne dage har vi da også, 
siger Berit, så opdaterer vi scrapbogen eller tæller 
stemmesedler – næsten 18.000 deltog i rosen-
kåringen i år, det er da ret imponerende ikke?  
 
Snart er der travlhed i lugen igen - flere gæster fra 
flere forskellige lande, der ønsker billetter og andre, 
der med et smil siger tak for en dejlig dag og på 
gensyn! – Glade ansigter er bare det bedste, slutter 
Berit! 
 

Sommer i Geografisk Have. 
Tekst og foto: Mariane Corfitz. www.prydgræs.dk 

 
Forleden i Geografisk Have, da jeg gik en tur i 
”Japan”, kom jeg forbi Elefantgræsset Miscanthus 
sinensis ” Aksel Olsen”.  Et prægtigt græs, som det 
kan ses på billedet. 
Jeg bliver mere og mere begejstret for elefant-
græsserne. De egner sig godt til vores klima og både 
med og uden saks, giver de mange muligheder.  
Aksene udvikler sig først i løbet af aug/sept.  

 
Indtil da glæder 
jeg mig over Mis-
canthus Gigan-
teus”, fordi den i 
højsommeren når 
en god højde. Den 
får ikke aks her.  
En både elsket og 
hadet græs.  Elsket 
bl.a. pga. lyden fra 
bladenes rislen i 
vinden. Hadet 
fordi den kan være 
svær at fjerne, når 

den er blevet for stor.  Jeg har sat den i flere bede i 
min have. Ved at plante i en murspand eller i krukke, 

bliver den ikke så voldsom, men bringer lethed og 
højde i bedene.   
 
Hvordan græsserne kan anvendes i staudebedet, 
midt på plænen eller i krukker er et spørgsmål om 
stil og temperament, men jeg hører at mange har 
det som mig – når man først har oplevet effekten af 
græsserne i sin have, så ser man pludselig flere 
anvendelsesmuligheder.                                                                              
Husk, at elefantgræsser i krukker skal stå frostfrit om 
vinteren. 
 

 
Græsparti i Antistresshaven. 

 
Græsserne har naturligvis også fundet vej ind i 
Antistresshaven i Geografisk have. Både Miscanthus 
sinensis ” Dronning Ingrid” og Lampepudsergræsset, 
Pennisetum alopecuroides ”Hameln” har efter-
hånden en fin højde. De er med til at skabe ro for 
dem, der gør ophold i det inderste haverum. 
Lampepudsergræsserne ynder en varm vokseplads i 
sol og læ.  
 
Et år måtte jeg undvære at se de fine aks på mine 
planter, simpelthen fordi jeg havde placeret dem et 
sted, der var for koldt og blæsende. 
 

Høstmarked i Geografisk Have –  

søndag d. 2. september fra kl. 10-17. 
Af Jens Chr. Schubert 

 
For 4. år afholder Geografisk Haves Venner 
Høstmarked i Geografisk Have, igen fra kl. 10-17. 
Det 1. Høstmarked blev afholdt i 2009. Her var der 
små 600 gæster i haven, men markedet har vokset 
sig lidt større. I 2011, var Høstmarkedet besøgt af ca. 
2750 gæster, der fik en hyggelig haveoplevelse på en 
lun og tør sensommerdag.  
Der er i år ca. 40 stande, med et bredt udvalg af 
planter, frugt, grøntsager, honning og meget andet 
til haven og maven. Så der skulle være mulighed for 
masser af inspiration til hus og have. 



 

Kom og vær med, der er garanteret også noget, som 
du ikke kan undvære. 
 
 

H u s k: 
Det er ikke muligt at hæve kontanter  

på dankort i billetsalget, så hav rigeligt  
af kontanter med hjemmefra! 

 

 

Indenfor hegnet 
Tekst og foto: Astrid E. Jørgensen 

 

Alt er grønt, og det bare gror og gror i Geografisk 
Have – også pga. den megen regn. 
 Så meget er de underjordiske depoter vandfyldte, at 
havens levende væsener dernede er tvunget til at 
komme op.  
Men ak, en muldvarp tog sig en ’luftetur’ i 
Antistresshaven – og druknede alligevel - i 
havebassinet. Sådan kan det gå!  
 

Men også skilteskoven i haven er vokset - med skilte 
til Kolding Miniby – for nu blev byen åbnet den 29. 
juni, i dejligt solskinsvejr og med vægtere i fuld 
ornat, overdragelse af byens nøgle borgmestrene 
imellem og taler ved flere prominente gæster i 
blandt de ca. 600 deltagende gæster.  
 

 
Dahlia.  

 

Mange have- og planteinteresserede forventes at 
besøge haven til det farvestrålende Høstmarked 
søndag den 2. september, og mon ikke Dahlia-
festivalen d. 30. september, hvor publikumsaf-
stemningen om Årets Dahlia 2012 finder sted, bliver 
endnu et hit.  
 
Her vil nemlig blive udloddet havens flotte og 
farverige dekorationer og buketter til deltagerne i 
Flower-Power-arrangementet, hvor gartner Torben 
Lauritzen giver råd, tips og vejledning om dyrkning af 
dahlia.  
En tradition er blevet skabt i haven med en  

sangeftermiddag med komponist og pianist Bjarne 
Haahr. I år indledes eftermiddagen af Kolding Bykor, 
som giver koncert i Væksthusene. Sangefter-
middagen er den 9. september, og sæsonens 
allersidste ’månedens botaniske rundtur’ med 
gartner Orla Christensen finder sted 14 dage senere, 
den 23. september. 
 
Den første dag uden entré, den 1. oktober på 
Arkitekturens Dag – kan man opleve Geografisk 
Haves egen kunst og skulpturer.  
Der vil bl.a. være fokus på de hemmelige dyr i 
Fugletræet, Amalies meget klappede og aede kat og 
kopien af Kong Frederik den 5’s Solur.  
Og som det sidste arrangement i 2012 afholdes den 
20. november arrangementet ’Englands haver og 
haveturisme’ med lektor og kulturrejseleder Ole 
Fournais på den Gyldne Hane. 
 

Pr. 1. november tiltræder en ny leder af Geografisk 
Have, idet undertegnede er gået på pension 
1.september. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til 
Havens venner for 21 år i selskab med jer 
interessante og haveglade mennesker.  
Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen 
med jer, en forening, der fra 27 medlemmer i 1991 
nu er vokset sig stor til 443 medlemmer.  
Mange nye aktiviteter til glæde og gavn for 
Geografisk Have er kommet fra GHV igennem årene, 
og rigtig mange gode gaver er regnet ned over haven 
i form af Sommerblomster til Indgangsbedet, Roser i 
beholdere til Ellipsepladsen, En kinesisk inspireret 
pavillon med granitgulv og meget, meget mere.  
 

 
Dahlia. 

 

Tak for den megen venlighed og hjælpsomhed.  
Jeg er helt sikker på, at den nye leder af Geografisk 
Have vil blive mødt med samme velvilje fra 
Geografisk Haves Venner, som jeg mener at have 
været omfattet af. 
Farvel og tak for denne gang! 


