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Mange bække små... 
Af Hans Jørn Anhøj 
 
På generalforsamlingen i marts blev vedtaget nye 
kontingentsatser. Nogle steg en del, andre lidt, og 
som noget nyt findes der nu et billigere medlemskab 
for pensionister.  
Efter ændringerne koster et medlemskab af Geo-
grafisk Haves Venner (GHV) uanset type 60 kr. mere 
end et tilsvarende årskort.  
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Som medlem af GHV yder du et værdifuldt bidrag til 
støtte for Geografisk Have. Ikke kun på grund af de 60 
kr., men også - og ikke mindst - fordi dit medlemskab 
er med til at sikre foreningens eksistens og resultater.  
 
To af foreningens største succeser er Plante-
markedet Grundlovsdag, der forhåbentlig igen i år vil  

 

 
bidrage økonomisk med ca. 250.000 kr., og frivillig-
gruppen med over 70 medlemmer, når alle tælles 
med.  
Ingen af delene ville have eksisteret uden foreningens 
initiativ og organisation.  
God sommer! 
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En ægte japaner 
Af John Norrie 
 
Hjertetræet – Cercidiphyllum japonicum – har jeg 
kendt til siden mine tidlige gartnerdage og altid været 
begejstret for.   
Jeg blev ikke mindre begejstret for træet, da jeg 
oplevede at stå under et vældigt godt 40 m højt 
mange-stammet træ på en bjergskråning i det midt-
vestlige Japan ved foden af Mt. Hakusan. Det var 
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stammer med en diameter på over 100 cm. Træet 
havde en diameter på mere end 3 m.  
 

Foto: ’Hjertetræ’ Lilian Æ. Larsen 

 
Man kan ikke blive andet end andægtig og føle, hvor 
lille og ubetydelig man selv er i den situation. Vi fik at 
vide, at træet var mindst 1000 år.  
Selv i den alder havde træet ikke mistet sin skønhed. 
I Danmark bliver træet mellem 10 og 15 m højt.  
 
Jeg holder af træet af flere grunde. Det er lige til. Gå 
selv ud i Geografisk Have og oplev træet.  
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I vintertilstand er grenværket som et spændende 
filigran mod himmelens grå lys. Sidst i april / først i 
maj skifter det, hvor træet springer ud med sine fine 
små kobberrøde blade, som efterhånden foldes ud, 
modnes og bliver mere og mere grønne. De smukt 
hjerteformede blade har en lidt støvet grøn fin farve 
hele sommeren igennem. Træet får ovenikøbet 
enkelte blade på stammerne. 
Om efteråret bliver bladene gule over orange – rødt 
til næsten bordeaux. Høstfarven varierer meget.  
Er efteråret tørt, bliver høstfarven kun i det gule. 

Er efteråret vådt, bliver bladene til den røde side. 
Vokser træet på fugtig jord, bliver farven i de røde 
nuancer.  
 
En særlig oplevelse ved hjertetræet er, at bladene 
dufter svagt af kumarin ved løvspring. Klipper man 
f.eks. en gren af en god sommerdag og lægger den 
ved siden af kaffebordet, vil gæsterne straks glæde sig 
til friskbagte småkager. Bladene dufter af småkager, 
når de tørrer ind.   
Derfor er populærnavnet i USA småkagetræet.  
 
Blomsterne er ikke noget at skrive hjem om. De er 
små uanseligt grønlige. Frøkapslerne er små bælge på 
ca. 1,5 cm i små knipper.  Den er let at frø-så.  
Så straks efter høst og stil potten, så solsorten ikke 
splitter det ad. 
 
Træet er hjemmehørende i Japan. Deraf artsnavnet. 
En underart vokser i det Vestlige Kina.  
En anden underart er Cercidiphyllum japonicum var. 
magnificum, der kun sjældent er i handel.  
 
Hjertetræer vokser naturligt i blandingsskove, i 
bjergslugter, langs med bække m.m. i veldrænet 
humusrig jord. Det er de forhold, vi skal efterligne. 
Træet kan vokse over hele Danmark, bare ikke for 
vindudsat.  
Det vokser fint i zone 4 i Sverige (ned til – 25), men er 
lidt frostfølsom i foråret.  
God fornøjelse. 
 

Plantemarked Grundlovsdag 
Af Henning Steen Højvælde 
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Fulde af forventning sendtes indbydelse ud i januar, 
men det var koldt og ikke særligt havevenligt vejr med 
det resultat, at tilmeldingerne var foruroligende 
sparsomme.  
 



 

April måned blev det, før der virkelig kom skred i 
sagerne, og pudsigt var det at notere, at vore 
udenlandske stadeholdere - belgiske, hollandske og 
tyske - var nogle af de første på banen.  
Sandsynligvis har de ikke været klar over vort kolde 
klima. 
 
Lad det være skrevet straks, at tilmeldingerne i 
skrivende stund er nået op på næsten samme niveau 
som sidste år, og udvalget er som vanligt utroligt 
alsidigt. Det spænder lige fra de spædeste urter over 
veltrimmede sommerblomster til træer, små som 
store.  
 

Diverse haveting som krukker, pileflet og et rigt ud-
bud af havekunst, inden- og udendørs, blot for at 
nævne andre emner.  
Sidst, men ikke mindst, skal nævnes det spiselige 
udbud fra gårdbutikker, men også slik og chokolade til 
den søde tand. 
 
Der er rig mulighed for at få en ”havelyst” styret! 
Husk! Der er ikke mulighed for at hæve kontanter i 
Geografisk Have. Det er dog sandsynligt, at en del af 
stadeholderne modtager betaling via Mobile Pay / 
Swipp. 
Vel mødt til årets smukkeste Plantemarked! 

 
Udflugt lørdag den 25. juni 
Af Hans Jørn Anhøj 
 
I år går turen til Gråsten og Als, hvor vi skal se fire 
haver, der spænder vidt i størrelse og indhold.  
 

Først skal vi besøge Gråsten Slotshave - vi når det lige 
inden hoffet rykker ind for sommeren!  
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Næste mål er en nærliggende have, der er præget af 
haveejerens entusiastiske interesse for dyrkning af 
eksotiske træer og buske.  
 

Til sidst skal vi be-
søge to haver på Als, 
hvor landskabs-
arkitekt Signe Moos                                                          
har opfyldt en 
begejstret haveejers 
drømme.  
 
Beskrivelse og pro-
gram er vedlagt og 
kan ligeledes ses på 
foreningens hjem-
meside. 
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Klummen – 
                   Frivillig i Geografisk Have 
 Af Lilian Æ. Larsen og Mona Bak 

 
Netop nu er haven i forårshumør, og forvent-
ningsfulde byder vi velkommen til sæson 2016. 
 
Der arbejdes flittigt overalt, og som frivillige føler vi os 
velkomne i Geografisk Have. 
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Gartnerne leder og fordeler arbejdet og finder 
løbende opgaver, som kan løses af frivillige. 
 
Hermed bliver det muligt for det faste personale at 
koncentrere sig om det, de er ansat til – den faglige 
og professionelle indsats, som altid skal have en 
meget høj prioritet i Geografisk Have. 
 
Lørdag den 30. april 2016 blev der holdt et ufor-
pligtende informationsmøde ang. frivilligarbejde i 
haven. Dejligt at opleve den store interesse, og vi 
glæder os til samarbejdet med de nye, som ønsker at 
være med.  
 



 

 

Foto: ’Mælkebøtterydning’ H. J. Anhøj  
 
I år har Frivilliggruppen påtaget sig at betjene caféen 
på hverdage, så besøgende i løbet af ugen også kan 
nyde en kop kaffe eller andet dér.  
 
Skulle det være for koldt til at sidde udenfor, er det i 
år blevet muligt at sidde i det nyindrettede “Aksel 
Olsens Hjørne” inde i caféen. 

Foto: ’Aksel Olsens Hjørne’ H. J. Anhøj 
 

 
Foto: Frivillig (Birthe) i caféen Annette Vammen 

Med hensyn til dækning af caféåbningen ser det fint 
ud. Både nye og “gamle” frivillige har meldt sig på 
banen til jobbet. 
 

Foto: ’Den nye legeplads’ Annette Vammen 

 

GHVs hjemmeside 
Af Trine Sofie Nielsen 

 
geografiskhavesvenner.dk er blevet forårsklar! 
 
Vi har fået nyt layout på vores hjemmeside.  
 
I kan finde de samme oplysninger og informationer 
som hidtil – men pakket mere indbydende ind.  
 
Vi håber, at I vil bruge siden aktivt og modtager meget 
gerne billeder til brug på siden, hvis I har nogle gode 
motiver fra haven. 
 
For at logge ind på medlems-sektionen skal I fremover 
bruge følgende: 

 

Login: GHVsyvdal 
 

Foto: ’Forår…….  
          ……. og næste generation på vej' Lilian Æ. Larsen  


