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Løst og fast før årsskiftet 
Af Hans Jørn Anhøj 

 
Geografisk Have er et fantastisk dejligt sted!  
 
For mit vedkommende begyndte det i 1975, da jeg 
efter skovfogeduddannelsen og nogle års arbejde 
med naturfredning blev ansat ved Kolding Kommune 
– med Geografisk Have som en del af jobbets 
ansvarsområde. I de følgende 15 år, indtil familien 
rykkede til Sydfyn, var jeg utallige gange i haven 
både i og uden for arbejdstiden.  
 
Geografisk Have blev et yndet udflugtsmål med 
børnene; stedet, hvor familiefesterne startede med 
rundvisning og kaffekurv - og ikke mindst det sted, 
hvor jeg fik interesse for at lære de mange sjældne 
træer og buske at kende.  
 
Tilbage på Koldingegnen som pensionist er glæden 
ved at færdes i Geografisk Have mindst lige så stor 
som tidligere.  
 
Som en bonus har jeg nu mulighed for at gøre en 
indsats i Geografisk Haves Venners bestyrelse. 
Bestyrelsens opgaver er meget praktiske i forbin-
delse med de arrangementer, foreningen involverer 
sig i, men vi mener også, det er en vigtig opgave at 
søge indflydelse på Geografisk Haves udvikling 
gennem dialog med havens ledelse og politikere.  
 

 
 
Kolding kommune har på foranledning af Geografisk 
Haves Venner besluttet, at der i 2012 skal udar-
bejdes en langtidsplan for Geografisk Have. Vi vil i 
bestyrelsen følge dette arbejde tæt, bl.a. for at sikre 
høj prioritet til udviklingen af havens landskab og 
beplantninger, så også kommende generationer kan 
nyde de fine haveoplevelser i en unik ramme af 
beplantninger i Aksel Olsens ånd.  
 
Den sag vil vi komme tilbage til i nyhedsbrevene, på 
generalforsamlingen i marts og ved et særligt arran-
gement for medlemmerne i foråret 2012. 
 
Glædelig jul – og på gensyn i Geografisk Have! 
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De sorte fugle. 
Af J. Chemnitz 

 
Alliker, krager og råger har aldrig været særligt 
populære i den brede befolkning. De har et blakket 
ry som værende grimme, støjende m. m.  
 
Udtryk som ’stjæler som en ravn’, ’krage søger mage’ 
og ’fuld som en allike’ er meget dækkende for 
menneskets oplevelse af nogle fuglearter, der har 
valgt at leve tæt på os. 
 
Jeg synes faktisk, det er synd, vi pr. automatik får 
negative tanker omkring disse arter, men finder dem 
fascinerende, når de flyver til fælles overnatning i 
vores skove.  
 
Folk betaler mange penge og rejser langt for at se 
stærenes sorte sol, men vi har faktisk sort sol lige 
uden for vores døre når 2-3000 råger og alliker i 
skumringen formørker himlen over flere af vores 
byskove.  
I dagtimerne kan vi også have stor glæde af de sorte 
fugle, når de finder føde lige op af vores veje.  
 
I øjeblikket fordriver jeg ventetiden ved de røde 
trafiklys med at kigge på rågernes fødesøgning efter 
stankelbenslarver og orm, eller alliker og rågers 
arbejde med at gemme agern på græsarealerne.  
 
De store mængder af agern udgør et godt 
vinterforråd for fuglene, men mon ikke de glemmer 
et par stykker.  
 
 

 
Allike. Foto: Niels Frost. 

 
Kig efter nyspirede egetræer, når I går gennem 
Geografisk Have eller i naturen og send en venlig 
tanke til de sorte fugle. 
 
 

Koglequiz 2011 
Af Signe Moos Andersen 

 
Naturmaterialer hitter igen i år, når det gælder 
julens dekorationer, kranse og pynt.  
Mange hygger sig med en tur i skoven og haven for 
at finde de helt rigtige materialer til at skabe den 
rette stemning med både ude og inde.  
Jagten på mos, grene og ikke mindst kogler er for 
længst gået ind, - men kan du huske navnene på de 
mange forskellige kogler fra år til år?   
Gæt med i GHV’s lille KOGLEQUIZ 2011 – de rigtige 
svar finder du på bagsiden af dette nyhedsbrev. 
 
God fornøjelse! 
 

 
Billede A:                                       Billede B: 

 

 
Billede C:                                       Billede D: 

 
 
 

Årets rige frugtsætning 
Af Merete Høgsaa 

 
Det har været et rigtig blomsterrigt år for mange af 
vores haveplanter, og det betyder, vi har kunnet 
opleve en hel overdådig frugtsætning her i efteråret.  
 
Specielt Egen har haft en god blomstring, og det 
mærkes i øjeblikket under fødderne, når man 
bevæger sig ud i skovrige områder med egetræer; de 
nedfaldne agern ligger i et tykt lag på skovstierne. 
 
Nogle af de planter som her ved indgangen til 
julemåneden stadig har en bemærkelsesværdig og 
overvældende frugtsætning i Geografisk Have er 



 

Kinesisk Vingevalnød (Pterocarya stenoptera). Træet 
findes i Kina-afdelingen i kanten af den store plæne. 
 
Vingevalnød er af valnøddefamilien, men den sætter 
ingen valnødder. I stedet får den disse store 
karakteristiske frøstande, der hænger som lange 

snore på træet. 
Frøene sidder som 
små vingede frugter 
ned langs disse 
snore og de er 
meget dekorative 
helt fra sidst på som-
meren, hvor de er 
friskgrønne, til langt 
hen på vinteren, 
hvor de efterhånden 
bliver brune og fal-
der af.  

Det er muligt, om end det kræver lidt tålmodighed, 
at formere en vingevalnød fra indsamlede frø og 
drive den frem i egen have. Vingevalnød kan ganske 
vist blive et kæmpetræ med tiden, op til 25 m højt, 
men der vil gå rigtig mange år, før den vil blive for 
stor til en almindelig villahave. 
 

 
Vingevalnød. Foto: Astrid E. Jørgensen 

 
I alle de år vil man kunne glæde sig over et træ med 
en smuk vækstform på grund af den flerstammede 
krone og de op til 60 cm lange finnede blade med 
tætsiddende småblade.  
Om efteråret farves bladene helt gule.  

Da vingevalnødden her i Danmark er på den 
nordligste grænse af sit udbredelsesområde, er det 
vigtigt, den plantes i en let fugtig og næringsrig jord 
på et sted med læ.  
Hvis dette bliver opfyldt, vil den kunne overleve selv 
de koldeste vintre. 
 
 
 

Frivilligt arbejde i Geografisk Have  
- livsstil til glæde og inspiration. 
Af Mona Bak 

 
Sæson 2011 er slut, haven forbereder sig til vinterhi, 
og det samme gør de frivillige.  
En fælles interesse for haven kan dog ikke helt holde 
os væk. 
Nysgerrigheden driver mig ofte til en rask travetur i 
haven, og hver gang er der overraskelser og nye 
perspektiver at opleve – også i vinterhalvåret.  
I det forløbne år har de frivillige været ned i ca. 600 
timer, og det er en stigning på 200 timer i forhold til 
sidste år. 
Her er ikke medregnet de timer, som er brugt til 
plantemarked-grundlovsdag og høstmarkedet første 
søndag i september.  
 
Opgaverne har været pudsning af roser, 
margueritter og georginer, fabrikation af skilte og 
arbejde omkring en plantedatabase for Geografisk 
Have. 
Desuden kan nævnes vagtordning ved åbent 
Væksthuse med Kameliaerne i fuldt flor, turismens 
dag, Sct. Hans aften og to gange skattejagt i uge 41. 
Et flot resultat, som vi glædes over. Det har været 
rart at komme i haven, og til hele personalegruppen 
skal lyde en stor tak for samarbejdet i sæson 2011 – 
gruppens 3. sæson i haven. 
 
Efter nogle måneders hvil er vi klar til nye aktiviteter.  
Først på året starter planlægningen af vores arbejde.  
I samarbejde med de ansatte bliver opgaverne 
prioriteret, da vi ikke skal påtage os flere opgaver, 
end det er realistisk for os at udføre. 
Det er vigtigt for os, at alle synes, det er sjovt at 
være med, og det er lysten, som driver værket. 
 
Der er plads til flere frivillige hænder.  
Hvad kan du tilbyde i fællesskabet? 
Hvad har du lyst til? 
I fællesskab finder vi ud af det i praksis. 
På gensyn – sæson 2012. 
Kontakt: Hans Jørn Anhøj – tlf. 75 35 4 08 
                 Mona Bak – tlf. 75 53 61 59 eller  

e-mail:  info@geografiskhavesvenner.dk 
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G E N E R A L F O R S A M L I N G  
 

       Reservér allerede nu 
 

søndag den 25. marts 2012  
 

til GHV´s generalforsamling og foredrag af  
 

landskabsarkitekt og havebogsforfatter  

Jane Schul. 
 

Dagsorden m.m. følger i nyhedsbrev 1/2012. 
 

 
 

Inden for havehegnet! 
Af Haveinspektør Astrid E. Jørgensen 

 
Geografisk Have er lukket - og så alligevel! Mange 
mennesker har nydt efterårets dejlige farver på en 
tur igennem haven, hvor gartnerne har travlt med at 
forberede vinterens komme og – næste sæson i 
haven.  
 
’Vildskud, Vanris & Varmemesterbeskæring’ tiltrak 
mange interesserede haveejere til en spændende og 
lærerig søndag eftermiddag, alt imens træer og 
buske i det stille vejr syntes at snakke sammen.  
 
En Kasse Café, hvor emnet kunne være farvepragt 
også efter Dahlia-blomstringen. 
      
I oktober kom et blåt lys anstigende til den lille 
legeplads. Et legelokomotiv, skænket af Børne- og 
Uddannelsesforvaltningen, til sjov og leg for 
dagplejen og alle andre børn – så der bliver 
lokomotivindvielse på Dagplejedagen i 2012. 
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De tre store keramikfade på Væksthustorvet er 
blevet fyldt med dejlige blomsterløg fra havens  
venner, og således vil krokus, perlehyacint, narcis og 
tulipan lyse op her gennem hele foråret.  

Og der bliver skåret kanter og slået naturgræs, 
klippet hække og revet agern sammen (egetræerne 
er som alle andre træer fulde af frugter i år).  
 
Der plantes langtidsbestilte roser, klippes stauder 
ned som iris og dagliljer, og ved Junglestien 
forberedes plantning af danske træer og buske, et 
projekt, som Danfoss Jubilæumsfond har støttet her i 
sommer med et anseeligt beløb.  
 
Et længe næret ønske om at få udarbejdet en 
masterplan for Geografisk Have er blevet opfyldt  
med Kultur- og Erhvervsudvalgets nylige tilsagn om 
økonomi til udarbejdelse af en sådan.  
 
Det overordnede formål med masterplanen er at 
sikre og beskrive et udviklingsperspektiv for 
Geografisk Have, både botanisk set og som 
kulturværdi i Kolding. Masterplanen skal således 
danne grundlag for, at Geografisk Have også 
fremover vil være en publikumsmæssig attraktion af 
høj faglig kvalitet såvel lokalt som nationalt og 
internationalt.  
 
 

 
Dahliahaven. Foto: Astrid E. Jørgensen 

 
 
Der er derfor både indenfor og udenfor hegnet 
omkring Geografisk Have stor aktivitet med henblik 
på at sikre det allerbedste grundlag for udarbejdelse 
af planen for haven – en plan, der rækker rigtigt 
langt ud i fremtiden, og en plan der, gældende for alt 
levende, vil være underlagt det groedes principper 
og klimaforandringer. 
 
 

   Løsning på 'KOGLEQUIZ 2011' fra side 2: 
    

   A: Larix kaempferi, japansk lærk   
   B: Cryptomeria japonica, kryptomeria 
   C: Alnus glutinosa, rødel 
   D: Tsuga heterophylla, vestamerikansk hemlock 
 
 


