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Forår og snart sommer 
Af Hans Jørn Anhøj 

 
Efter en mild vinter næsten uden sne og frost står 
Geografisk Have i fuldt flor - og har gjort det ganske 
længe. 
Mange kølige og overskyede dage i marts og april gav 
en lang blomstringsperiode for væksthusenes 
kameliaer, og den milde vinter betød, at havens 
tidlige rhododendron stod i fuldt flor, endnu inden 
kameliaerne måtte give op. 
 
Midt i marts afholdtes foreningens general-
forsamling - med imponerende 70 deltagere.  
Lene Holm gav før selve generalforsamlingen en fin 
gennemgang af Geografisk Haves status og de planer, 
der arbejdes med.  
 
Referat af generalforsamlingen kan ses under 
medlemsinformation på foreningens hjemmeside. 
 
Tiden iler, og snart afholdes årets store Plantemarked 
Grundlovsdag.  
Selv om begivenheden omtales senere i nyheds-
brevet, vil jeg her løfte sløret for en absolut nyhed!  
 
Det er et tilbud til plantemarkedets gæster om at stille 
bilerne på et par store, centralt beliggende 
parkeringspladser i nærheden af Koldings havn og 
blive transporteret med bus til og fra Geografisk Have 
- naturligvis med alle de indkøbte planter.  

 
 
For 20 kr. (tur/retur) slipper man for al bøvlet med at 
finde en parkeringsplads.  
Busserne kører i tidsrummet 9 - 18 med afgang fire 
gange i timen. 
 
På gensyn til Plantemarked 5. juni - i år er det 2. 
pinsedag, så tag pinsegæsterne med! 
 

 

Plantemarked Grundlovsdag (Foto: Geografisk Have)  
 

Det var kattens 
Af Kirsten Asmussen 
 
Geografisk Have har mange søde, sjove og sjældne 
dyr, som alle er lukket inde i bure; men ét dyr har 
særstatus og går frit omkring i hele Haven.  
Det er selvfølgelig den røde kat, som i høj grad elsker, 
når der sker noget omkring den.  

http://www.geografiskhavesvenner.dk/


 

Når børns glade latter eller en flok snakkende damer 
høres, er det nok til, at katten er der som en mis.  
 
En nærmere præsentation burde ikke være 
nødvendig, men alligevel.  
Katten kom til Geografisk Have som killing i 2012, da 
man ønskede sig en rød kat. Katten kom til at hedde 
Inger Margrethe – og det var ikke en tilfældighed.  
Den blev nemlig opkaldt efter en dame, som var ansat 
i Kolding Kommunes Kulturforvaltning og havde et 
nært samarbejde med personalet i GH. Hun 
formidlede kontakten til en gård i Christiansfeld, hvor 
de havde en sød, rød kattekilling.  

Katten i GH (Foto: Hans Jørn Anhøj) 

 
Katten Inger Margrethe har en høj status i Geografisk 
Have og er derfor tildelt en bolig med egen ind- og 
udgang i stalden ved dyrefolden.  
 
Det bedste Inger Margrethe ved, er, når nogle holder 
møde eller er til foredrag i væksthuset, for så er det 
tid til at få lidt opmærksomhed. Det kan opnås ved at 
hoppe op på en bænk og lade som om, man er 
interesseret i havebøger.  
 
Eller når et sangkor samme sted giver koncert, så 
skaber hun lidt hygge ved at smyge sig om damernes 
ben – ikke til alles udelte begejstring.  
 
Engang TV Syd 
var på besøg i 
Geografisk Ha-
ve for at filme, 
stjal katten 
igen hele bille-
det og var med 
i forreste ræk-
ke i den bed-
ste sendetid.  
      To kælne katte (Foto: Geografisk Have) 
    

Når man går en tur rundt i Haven, oplever man også, 
at katten placerer sig et sted, hvorfra den kan ses af  

alle - f.eks. på låget af en skraldespand.  
Joh, den forstår virkelig at iscenesætte sig selv.  
 
Uden for sæsonen, når der ikke er så mange men-
nesker i haven, har Inger Margrethe fundet sig en 
bedste ven, og det er katten fra Geografisk Haves 
statue ”Amalie og katten”.  
Mere selskabssyg kat skal man lede længe efter. 
 

Plantemarkedet Grundlovsdag 
Af Henning Steen Højvælde 
 
Efter et noget forvirret forår, hvad havearbejde angår, 
er der bedring på vej. Nattefrosten er sat på ’stand-
by’, og vi kan glæde os over tiltagende aktivitet 
overalt i vore haver. 
 
Danmarks smukkeste Plantemarked har siden årets 
start været det store emne, idet 2. Pinsedag og 
Plantemarkedet Grundlovsdag i år falder sammen 5. 
juni, hvilket unægtelig har sat gang i visse speku-
lationer om deltagere af stader; men det virker ikke 
for nuværende, at dette sammenfald har en væsentlig 
indflydelse på interessen for deltagelse. 
 
Angående antallet af gæster kan der klart ikke gives 
noget konkret bud om, men dagen er en fridag for de 
fleste, og på en solskins- og tørvejrsdag vil det være 
en oplagt idé at tage en dag i Geografisk Have og gøre 
en god handel i det store udbud af planter, buske, 
træer eller det øvrige spændende udbud af have-
relaterede tilbud ved markedets mange stader.   
Muligheden for at finde rariteter eller måske få en 
havesnak med andre havefolk er sandsynlig. 
 

Plantemarked Grundlovsdag (Foto: Geografisk Have)  
 

Husk! Der er ikke mulighed for at hæve kontanter i 
Geografisk Have. Dog er en stor del af staderne 
tilsluttet net-betaling via f.eks. Mobile-Pay. GHV’s 
Mobile Pay kan benyttes ved Planteauktion og  – par-
kering, Markedets Tombola og Infotelt. 
 



 

Vel mødt til årets smukkeste Plantemarked – og tag 
pinsegæsterne med til en superoplevelse! 

 
Cornus kousa – koreakornel 
Af John Norrie 

 
Den er spændende pga. sin blomstring, frugtsætning 
og høstfarver. Det er tre sæsoner på et år.  
Arten er hjemmehørende i Japan, Korea og Kina. 
 

 

Cornus kousa (Foto: John Norrie) 

 
Den vokser fint i Geografisk have, og jeg synes, den 
bare tiltrækker sig opmærksomheden, når den 
blomstrer i juni – juli måned.  
I kan næsten se den fra alle hjørner af haven, da den 
vokser ud til den store græsplæne ovre ved 
Rosenhaven, hvor Japan begynder, og måske 
blomstrer den, når Danmarks smukkeste Plan-
temarked afholdes den 5 juni. Det har den gjort nogle 
gange. 
 

 
Foto: John Norrie 
 

Koreakornellen er en underskovsplante og vokser 
gerne i brynene, hvor der er mere lys. 

Den er en stor elegant busk indtil 3 – 6 m med vase 
formet udbredt vækst af hovedgrenene. Sidegrene 
bygges efterhånden op til etagedeling, hvilket gør 
planten særlig attraktiv og synlig under blomstringen.  
Blomsterne er samlet i et uanseeligt hoved inde 
mellem de fire store hvide højblade, der giver 
blikfanget og kalder bestøvere til. Diameteren af 
blomsten kan let komme op på 10 cm. 
 

Hen i september modner frugten, som ved modenhed 
er rød med lilla anstrøg. Frugten er kugleformet 1 – 2 
cm i diameter og ligner lidt et hindbær.  
Frugten er blød og dejlig at spise, men har ikke så 
meget smag, da den ikke er udviklet som frugttræ 
endnu, måske er der en opgave her for træet. 
Hen på efteråret farves bladene fra lysende gult til 
skarlagen rødt. 
 
Plant den i haven i en næringsrig, gerne humusrig jord 
og lidt til den sure side.  
  

 

      Cornus kousa – frugter (Foto: John Norrie) 
 

Koreakornellen er en af de store buske, enhver kan 
have plads til i haven, også hvis der ikke skal være 
andre. Der er plads til at plante diverse stauder under 
og sammen med busken.  
Der er ingen grund til at holde sig tilbage. Jeg købte 
for et par år siden sorten ’China Girl’ på plante-
markedet. Det har jeg ikke fortrudt. 
 
Jeg har høstet frø på Koreakornellen i Geografisk Have 
og på Arboretet i Hørsholm. Det er ikke svært at få 
dem til at spire, når blot man sår frøene, når man 
kommer hjem.  
Lidt tålmodighed skal der til for at se dem blomstre, 
da der sandsynligvis går 10 – 15 år, inden man ser 



 

blomster. Så det er lettere at købe navnesorter, f.eks. 
på plantemarkedet.  
Der er sjældent sygdomme i planterne. 
 

Cornus kousa (Foto: John Norrie) 

 
Læser I om koreakornellen, vil I læse, at arten kun er 
vinterhårdfør på beskyttede steder. Jeg vil dog hertil 
tilføje, at mine frøplanter er plantet ud i Småland i 
vækstzone 4, hvor vi får frost på minus 20 – 25 grader 
hvert år. Det klarer de udmærket, selvom vinteren 
meget ligner den danske med blæst, tø, regn, frost og 
tilbage igen, dog blot med mere frost.   
 
Mine planter forkortes hver vinter med ca. 20 cm af 
rådyrene. Så beskyt unge buske ved at lægge grene 
rundt om buskene. Det har jeg lært, og det virker, hvis 
der er sultne rådyr i området. 
 

Frivillige i Geografisk Have 
Af Lillian Æ. Larsen 
 

Arbejdet for de frivillige gået i gang igen – herligt!  
 

Vi har nu - ud over nogle vagter ved kameliadagene - 
arbejdet i haven i en måned, og resultatet af 
indsatsen kan hovedsageligt ses i Rosenhaven.  
Roserne står fint klippet i skuffet og ny-revet jord.  

Andre steder er der gjort rent efter vinteralger, og 
handy-mændene har løst forskellige opgaver. 
 

Madpakketræf (Foto: Kirsten Asmussen) 
 

Endelig har Sydamerika fået sin første overhaling.  
Græskanterne er stukket af, og der er skuffet og 
revet i de tre store bede og rundt om mange af de 
fritstående roser. 
Alt i alt et rigtig godt resultat efter første måned, når 
vi selv skal sige det.  

 
Derfor kunne vi 
også med god 
samvittighed nyde 
vores medbragte 
madder ved første 
madpakketræf den 
sidste torsdag i 
april.  
 
Vi var 14 
fremmødte, og 
snakken gik lystigt. 
Emnet dén dag var 
æblekage og hygge.  
 
På trods af 
manglende sol og 

Hygge (Foto: Kirsten Asmussen)        varme har der væ- 
                                                           ret overraskende 
stor tilslutning på arbejdsdagene. 
 

 

 

H a v e u d f l u g t  d.  2 4.   j u n i 
 

Årets oplevelsesrige haveudflugt (bustur)  
går til 3 haver på Vestfyn og ved Vejle. 

 

Læs om udflugten i vedlagte program  
eller på GHV´s hjemmeside. 

 


