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Geografisk Have vil være en attraktiv national topattraktion. En grøn oplevelses- og opdagelsespark og mødested 
med en unik plantesamling, inspirerende haver og en helt særlig historie.
 
Strategiske indsatsområder
Der arbejdes for at udmønte visionen ved at fokusere på 3 indsatsområder i perioden 2017-2020. De tre områder 
er ”Udviklingsplan”, ”Plantesamling” og ”Haveoplevelse”. Der vil blive arbejdet på alle tre indsatsområder i hele pe-
rioden, men med forskellig intensitet. Der vil f.eks. være meget fokus på udviklingsplanen i starten af perioden.

VISION
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Geografisk Have er en 100 år gammel enestående botanisk have, der ligger i hjertet af Kolding og 
lever i hjertet af de mange hundredtusindvis af gæster, der gennem årene har besøgt haven på 
forskellige årstider.

Det er en særlig botanisk have, fordi planterne er placeret efter oprindelsesland - deraf navnet 
Geografisk Have. 

I denne have inviteres du på en tur verden rundt ad snoede stier gennem labyrintiske bambustun-
neller, hvorfra du ledes videre ned gennem Syvdalen, havens slugt, med de mange store, gamle 
træer. I foråret bugner Syvdalen af blomstrende rododendron i alle former og farver. Om somme-
ren kan du indsnuse den sødmefulde duft i de prisbelønnede rosenhaver, med både moderne, 
historiske og vilde roser. Du kan også gå på opdagelse i idéhaverne med blomstrende stauder og 
krydderurter, der både dufter og smager. 
I Geografisk Have kan du opleve noget nyt hver dag, også om vinteren, hvor nogle af havens træer 
står med farverige frugter og grene, der danner grafiske virkninger op mod himlen.
I det meget tidlige forår blomstrer kameliaerne i væksthusene helt forunderligt og bebuder for-
årets komme. 

Sidst, men ikke mindst, må nævnes den storslåede oplevelse det er at skue ned over havens vidt-
strakte plæne, indrammet af alverdens planter - det kan vel næsten ikke blive større.

Geografisk Have byder således på en hel buket af plante- og haveoplevelser, som en af landets 
mest betydelige havekulturinstitutioner, der samtidig også rummer et stort udviklingspotentiale.

Lad os derfor byde velkommen ombord på en rejse med visioner og ambitioner for fremtidens 
Geografiske Have.

Du store grønne verden
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Havens grundlægger Aksel Olsen var en passioneret og kyndig plantekender, poet og tegner. I 
1918 købte han 14 tønder land i den sydøstlige del af Kolding.
Her iværksatte han sit livsværk med planteskolen på Brændkærhøj, og hertil indførte han frø 
og planter fra den tempererede klimazone på kloden. Aksel Olsen afprøvede og udplantede ca. 
6.000 planter, hvoraf omkring 2.000 planter stadig findes i haven.

Den private have anlagde han med skovl, spade og hestespand på sin helt egen fantasifulde 
måde. Han anvendte mange af de nye planter til at iscenesætte stemninger og virkninger i haven, 
så man føler sig hensat til fjerne himmelstrøg.

På den måde er haven ikke alene interessant i botanisk og lokalhistorisk sammenhæng, men for-
tæller også historien om en pioner i dansk have- og landskabsarkitektur. Mange af Aksel Olsens 
planter præger vore haver og anlæg den dag i dag.

Da Aksel Olsen i 1963 var 76 år, købte Kolding Kommune et areal af planteskolen med det formål 
at anlægge en offentligt tilgængelig besøgshave. Aksel Olsen blev konsulent på opgaven og i dette 
arbejde blev de geografiske områder udbygget. I 1968 åbnede haven for besøgende.

Aksel Olsen boede på Brændkærhøj ind til sin død i 1987. Derefter boede hans datter Anna Thora 
Olsen i hjemmet til hun døde i 2014. I 2016 erhvervede Kolding Kommune ejendommen, der som 
et torneroseslot, stod helt uberørt, som i Aksel Olsens tid.
Ligesom i eventyret, er haven skærmet af høje hække. I hjemmet fandt man bl.a. gamle tegninger 
og regnskaber i skuffer og arkivskabe, mens værkstedet og kælderen gemte på potter, planteskilte 
og gamle redskaber.

Ligesom Tornerose i eventyret ventede på det rette øjeblik at vågne, venter historien om Aksel 
Olsen på at blive foldet ud og formidlet. Haven venter på at blive åbnet for offentligheden i sam-
menhæng med Geografisk Have.

Der var engang ...
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En levende have
Geografisk Have er i dag en botanisk kulturperle med en mangfoldighed af aktiviteter og liv året 
rundt. 

Går du en tur i haven, kan du møde dagplejere på udflugt til dyrefolden eller pensionister, der 
dyrker Tai Chi på plænen. Skoleklasser bliver undervist i Syvdalen eller rosennørder og have-
elskere er på rundvisning, blot for at nævne nogle få eksempler. 
I juni afholdes det traditionsrige Plantemarked, mens der i sensommeren er Høstmarked.

Haven fungerer som en grøn ramme om alt lige fra motionsløb og familiepicnics til bryllupper i 
rosenhaven eller væksthuset. Man kan fordybe sig og lære at bygge insekthoteller, gå til pileflet 
eller deltage i ”Gardenhood”, hvor du kan forny din danske køkkenhave med grøntsager og urter 
fra hele verden.

Med omkring ca. 80.000 gæster årligt og et voksende besøgstal, er Geografisk Have både en le-
vende turistattraktion og et mødested for de lokale.
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Nuværende
forhold

Havens nuværende 
forhold

Geografisk Have er på ca. 14 ha og er bygget op 
af en lang række forskellige oplevelseshaver.

Fra indgangen ledes du ind i haven ad en ho-
vedsti, flankeret af 100 år gamle egetræer. 
Trærækken strækker sig helt ude fra parke-
ringspladsen, forbi indgangsbygningen, ind 
gennem haven og helt ned i den gamle plan-
teskole. Denne historiske trærække er havens 
rygrad.

Haven er opdelt i geografiske områder med 
plantesamlinger fra forskellige verdensdele og 
egne, som inkluderer Asien, Nord- og Sydameri-
ka og Europa. De prisbelønnede og overdådigt 
frodige rosenhaver ligger side om side med en 
vifte af idéhaver som Dahliahaven og Krydder-
urtehaven. 

Haven tæller også tre sammenhængende 
væksthuse, hvor samlingen af kamelia kan 
fremhæves. Den populære dyrefold, volieren 
og havens legepladser er skattet af mange børn. 
Haven har senest fået tilført Kolding Miniby 
med huse bygget i skalaforholdet 1:10. Her kan 
man se, hvordan Kolding så ud, da havens stif-
ter, Aksel Olsen, var barn i Kolding.

Som samarbejdspartner og nærmeste nabo til 
Geografisk Have og Aksel Olsens ejendom, lig-
ger ”Restaurant Den Gyldne Hane”, som deler 
parkeringsplads med haven.

Øvrige oplevelser
Dyrefolde, voliere, Kolding Miniby, væksthusene, 
café og terrasse, diverse pavillioner og hundredvis 
af siddepladser rundt om i haven.

Geografiske områder
Asien, Kina, Japan, Nordamerika, Europa og Syd-
amerika.

Syvdalen
Det første geografiske område, som Aksel Olsen an-
lagde i haven. Her findes mange af havens ældste 
træer.

Trærækken som rygrad
Rækken af 100 år gamle egetræer flankerer ho-
vedstien gennem Geografisk Have. Trærækken er 
spor af inddelingen i afdelinger, som Aksel Olsen 
havde i sin planteskole.

SYVDALEN
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Havens særlige 
kendetegn

Analyse: 
Rum, strukturer
kiler og kig 

Havens DNA

Haven omfatter en stor og usædvanligt varieret samling af træ-

er, buske, roser og rododendron. I kraft af, at Aksel Olsen indførte 

planter til Danmark, huser haven også nogle af de ældste eksem-

plarer i landet af flere plantearter, bl.a. bambus, duetræ, vandgran 

og Aksel Olsens egne roser.

 

Havnes værdi

Haven kan også fremvise flere planter, der kun findes i få eksem-

plarer i landet, samt mange planter, der stammer fra naturind-

samlinger. Det betyder, at der i haven vokser en række moder-

planter, som er blevet opformeret, og siden anvendt i danske 

haver og anlæg. Danmark har således ”penge i genbanken” i Ge-

ografisk Have. 

Da haven omfatter mange store og gamle planter, er det et sær-

deles nyttigt sted at studere. F.eks. kan man se, hvordan forskelli-

ge planter udvikler sig, hvor store de bliver og hvilket udtryk de 

får som gamle. Geografisk Haves plantesamling er også vigtig, set 

i sammenhæng med andre botaniske samlinger i landet. Tilsam-

men tegner haverne nemlig et billede af, hvordan planterne ud-

vikler sig under forskellige klimatiske forhold.

 

De geografiske områder

Hele haven er således en varieret inspirationshave, hvor flere 

planter præsenteres som både seværdige solister og som hoved-

rolleindehavere i stemningsfulde plantemiljøer. Nogle steder er 

situationen en anden, idet planterne står tæt og kæmper om 

pladsen, så de hverken udvikler sig eller præsenterer sig, som 

man kunne ønske. Derfor må der træffes svære, men nødvendi-

ge valg, når de geografiske områder skal udvikles. 

De geografiske områder kan også være svære at skelne fra hin-

anden. Derfor er der et udviklingspotentiale i at udvikle forskel-

lig identitet, så man lettere kan opfatte forskelle og afgrænsnin-

gerne områderne i mellem.

Værdianalyse:
Oplevelser og
botaniske værdier

Geogra�sk Have

eksisterende bygninger

Registrering og oplevelsesværdianalyse

belagte arealer
vand

områder uden særlig oplevelsesværdi
særligt stemningsfulde miljøer

historisk betydningsfulde træer
100 botanisk vigtige træer / buske
seværdige solister

havens stjerner

Registrering og rumlig analyse

markant hæk /væg

markant strukturgivende element

pejlemærke

adgang
potentiel adgang

kig / sigtelinje

udsigtskile

kig, der ender blindt

potentielt kig

Geogra�sk Have

eksisterende bygninger

belagte arealer
vand
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Roserne
Blandt de mange, specielle planter kan næv-
nes Rosa helenae ’Lykkefund’ – et fund, som 
Aksel Olsen gjorde blandt planter, han havde 
sået. Denne var noget særligt med sin stør-
relse, hårdførhed, overdådige blomstring og 
forførende duft. En af havens mest skattede 
roser – sådan en må man bare eje!

Træer
Duetræet er havens dronning! Hundredvis 
af store hvide højblade vifter som ’lommetør-
klæder’ i vinden, når det blomstrer.

Kejsertræet blomstrer bedårende blåt i maj, 
og er et prægtigt skue, når det sker – det er
nemlig ikke hvert år, at kejseren klæder sig i 
blåt.

Paradisæble ’Brændkjær’ er så kær - et lille 
træ med kugleformet krone og masser af hvi-
de blomster i maj, men også om vinteren har 
træet noget at byde på, hvor et hav af små, 
røde bæræbler pryder.

Bambus
Bambus er nærmest indbegrebet af Geogra-
fisk Have. Aksel Olsen introducerede den al-
lerede i 1927, og i det geografiske område Kina 
danner de labyrintiske stedsegrønne tunnel-
ler, som alle børn husker og elsker haven for!

Havens særlige 
planter

      Det næsten 100 år gamle duetræ

      Kejsertræet

     Paradisæble Malus ’Brændkjær’

      Rosa helenae ’Lykkefund’       Rododendron 
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Vokseværk og 
spirende drømme

Aksel Olsens hjem og have

Aksel Olsens hjem og have forbindes med Geo-

grafisk Have i et ikonisk, favnende ankomstparti 

og besøgscenter, hvor bygning og have er integre-

ret i en skulpturel fremtoning.

Havens rygrad

Rækken af 100 år gamle egetræer

Haveområderne

Den Geografiske Have og Oplevelseshaven føjes 

sammen omkring den majestætiske rygrad.

Vand i haven

Fremhævelse af havens terræn og vand som ele-

ment

Intentionen er at udvikle en mangfoldig plante- og oplevelseshave 
med et væld af ”haver i haven”.

Målet er at styrke Geografisk Have som en lokal og national attrak-
tion, der står på et solidt fundament, hvis afsæt er Aksel Olsens 
tanker om den Geografiske Have og den 100-årige historie. Havens 
struktur og linjer er tegnet med inspiration fra hans gamle have-
planer. Det ligger i havers væsen, at de forandrer sig over tid - og de 
bliver aldrig færdige. Derfor skal Geografiske Have også fortsat ud-
vikles i indretning og indhold. Haven skal samtidig præsenteres og 
formidles på tidssvarende og interessante måder.

Det nye konceptdesign bygger bro mellem havens geografiske om-
råder og oplevelsesområderne. Disse knyttes sammen omkring 
rækken af de 100 år gamle egetræer, havens rygrad. 
Langs stien, under egetræerne, åbenbares en mangfoldighed af 
haverum i bølgede forløb, der inviterer til at gå på opdagelse. Vand 
som element forbinder haven fra nord til syd, fra vest mod øst og 
er fremhævet flere steder i haven, bl.a. i en stor cirkulær vandhave, 
der skal være en særlig oplevelse. Fra Vandhaven rinder vandet i 
en strøm tværs over plænen, ned til den historiske Syvdal.

Ny adgang 

fra syd 

Parkering ved ankomst, 

Chr. d. 4. Vej og syd for haven
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Ambitionen er at udvikle Geografisk Have til en national topattrakti-
on, der byder gæsterne velkommen på en grøn og inviterende måde. 
Det er langt fra tilfældet i dag med den lille, mørke træbygning, der hu-
ser billetsalg, café og butik.

I fremtiden bliver gæsterne budt velkommen af et grønt, ikonisk 
besøgscenter, der stiller en haveoplevelse af høj kaliber i udsigt. Be-
søgscenteret er et integreret bygværk, smeltet sammen af tre dele: 
en bygning, en have og en bro. Det grønne, skulpturelle besøgscenter 
samtidig det centrale bindeled mellem Geografisk Have og Aksel Ol-
sens hjem. 

Besøgscenteret er eksperimenterende i sin arkitektur og bæredyg-
tighed er det centrale nøgleord, hvor den nyeste viden, teknologi og 
materialer bringes i anvendelse. Intentionen er også at indtænke bæ-
redygtighed i den daglige drift efterfølgende. Et eksempel kan være, at 
spildevand fra toiletter, café mm. renses i bygningen og genanvendes 
til vanding af havens planter. Varme fra spildevand, produceret i byg-
ningen, kan bidrage til opvarmning af væksthus eller en pool i haven. 
Grønt affald fra havens café kan komposteres i haven osv. 
Målet er at bæredygtighed indgår som en del af havens attraktions-
værdi og brand. Ambitionen er ikke mindst at andre attraktioner i 
fremtiden lader sig inspirere af Geografisk Have i forhold til bæredyg-
tighed!

Udviklingsområde
Ankomst, indgang og parkering

Nyt besøgscenter 

Integreret bygning, have og bro

Ankomst og parkering

En frodig og grøn parkering og vel-

komst. God adgang til både Geografisk 

Have, Aksel Olsens hjem og restaurant 

Den Gyldne Hane.

Indgang

Fra anonym ankomst til  ikonisk 

indgang. Arkitektur må gerne være 

markant og kommunikerende.

Funktioner

Billetsalg, café, serveringsterrasser, 

butik, mødelokaler, foredragssal, 

mandskabslokaler, lager, værksted og 

maskinhus

Nyt besøgscenter               



Besøgscenter Geografisk Have

Ny indgang forbinder Geografisk Have og Aksel 
Olsens hus og have via en skulpturel bro. Broen 
adskiller Geografisk Haves betalende gæster fra 
gæster til restaurant Den Gyldne Hane.

Besøgscenterets store glaskuppel, formet som en 
globus - introducerer til en helt utrolig have-jordom-
rejse!

                               Besøgscenteret - En have 

                      Haven er attraktionen - derfor er selve                    
            bygningen også en have, både ude og inde.

En rampe fra haveterrassen leder op til taghaven 
med udsigtsbalkonen - og fra en lille balkon mod 
øst, er der kig til havens store duetræ.

      Visualisering af besøgscenteret



      Model af besøgscenteret set fra havesiden
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Udviklingsområde
Aksel Olsens hjem og have

Efter Kolding Kommunes erhvervelse af Aksel Olsens hjem 
og have, er det muligt at åbne stedet for besøgende. 

Hjemmet og haven kan udvikles som et sted, der på mo-
derne måder formidler historien om tiden, da familien 
Olsen levede på Brændkærhøj. Stedet kan give et kig ind i 
Aksel Olsens store verden præget af nysgerrighed, fantasi 
og vide udsyn. Hans gamle kontor fremstår som dengang 
- fyldt med bøger, plantekataloger, tegninger og breve. Der 
kan du få et glimt af fortiden, så effektfuldt iscenesat, at man 
næsten venter, at Aksel Olsen træder ind i lokalet, hvad øje-
blik det skulle være.

Haven ved boligen er Aksel Olsens første geografiske have. 
Den anlagde han med både grotter og lysninger, indram-
met af alverdens planter. I dag er planterne for længst ble-
vet store, og haven fremstår med et urskovsagtigt, even-
tyrligt udtryk. Smalle, snoede stier leder gennem de tætte 
plantninger, ud i Stendalen, og videre ind gennem grotter-
nes mørke, snoede tunnel. Derfra ledes du igen ud i lyset i 
Soldalen, favnet af store træer og buske. 

Pakhuset og den øvrige have kan fungere som undervis-
ningshave med skoletjeneste og i øvrigt benyttes til mange 
former for undervisning i plantefaglige og kreative emner, 
for både børn og voksne. Denne del af haven tænkes ind-
rettet med studiebede, borde-bænke og skulpturelle træ-
dæk, hvor man kan studere planter, tegne, lære at slynge 
honning mv.Som noget særligt, tilbyder Geografisk Have 
”Plantejægeruddannelsen” for børn. Børnene får ny viden 
og praktisk erfaring med formering, dyrkning, høst m.m. 
Det hele har sit udspring på Aksel Olsens Plads mellem 
nogle af havens ikoniske kæmper: duetræet, vandgranen 
og mammuttræet.

Aksel Olsens hjem 

Boligen

Stue og 1. sal - udstilling

Kælder - grovkøkken, toiletter, værksted

Pakhus

Skoletjeneste 

Plantejægeruddannelse

Grønne faguddannelser

Mødested

Kreativt grønt værksted

Haven

Den første Geografiske have 

med Stendal og Soldal

’Skolegård’ og ophold

Undervisningsbede

Aksel Olsens Plads

Udsnit: Aksel Olsens hjem og have 

med Aksel Olsens Plads længst mod syd



    Aksel Olsens hjem og have

    Aksel Olsens have
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Udviklingsområder
De geografiske områder

De geografiske områder i haven er i høj grad med-
virkende til at gøre Geografisk Have helt unik, 
sammenlignet med andre botaniske haver. 

De geografiske områder tæller en usædvanlig 
stor, gammel og rigt varieret plantesamling. Der 
er meget at gå på opdagelse i – og nogle steder er 
det svært at ’se skoven for bare træer’. Derfor er 
det tid til at se på, hvordan de geografiske områ-
der bedst kan udvikles, og hvilke oplevelser, de 
skal byde på i fremtiden. I nogle tilfælde må der 
nøje vurderes og prioriteres mellem botaniske 
værdier og oplevelsesværdier. Hvor skal hvad 
bevares, hvor der skal udtyndes og evt. fornyes, 
så man også om 100 år kan opleve store douglas-
graner i Nordamerika eller en skov af hjertetræer 
og rododendron i Japan.

Områdegrænserne er svære at opfatte i dag, men 
disse foreslås markeret med ikoniske og identi-
tetsgivende pavilloner, broer og karakteristiske 
planter ved ’grænseovergangene’.

Aksel Olsens have 

Den geografiske del renoveres nænsomt, så det lidt vil-

de urskovspræg bevares sammen med den eventyrlige 

stemning, med krogede, rododendronstammer, der væ-

ver sig ind mellem oprette hjertetræer, brede vandgran og 

den skulpturelle kejsereg. Smalle, overgroede stier fører 

rundt i Aksel Olsens første geografiske have.

Kina og Japan

Hvert af disse geografiske områder udvikles og identite-

ten styrkes, så den bliver lettere at aflæse. Byggestenene 

er f.eks. porte og pavilloner, træer, rododendron, bambus 

og roser. Forskellige stiforløb, belægningstyper og bløde 

tæpper af blomstrende urter danner en oplevelsesrig 

bund, der bidrager til oplevelsen af en rigt varieret have.

Syvdalen

Syvdalen udvikles med fremhævelse af dens terræn og 

smalle, piblende vandløb, kantet med urter og blomster. 

Op ad skråningerne rejser sig en rododendronskov med 

overstandere af høje træer, der forstærker oplevelsen af 

slugtens storslåede rum. 

Grotterne og de imiterede sandstensklipper iscenesætter 

ankomsten til Syvdalen. Derfra kan man kigge ned langs 

slugten. Et net af stier fører ned langs vandløbet. Broer og 

trædesten skaber adgang tværs over vandløbet. Stedvist 

er der karakterfulde kig på tværs af slugten – men skøn-

nest er nok kigget ned mod Store Sø med det nye kunst-

værk, Måneporten, i fokus.
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Udviklingsområde
Væksthuset

Intet holder evigt – ej heller havens eksisterende 
væksthuse. Derfor foreslår vi et nyt, stort vækst-
hus, hvis cirkulære form spiller sammen med 
formsproget i hele haven. 

Plantesamlingen i væksthus-domen kan knyttes 
til et geografisk tema, som f.eks. et mediterrant 
tema med planter, der i dag dyrkes i Sydeuropa.

Det kunne være forførende, duftende citrus og 
jakaranda-træer, hvis blomster danner drøm-
mescenarier af blåviolette skyer, hvor fuglene 
synger oppe under taget. Og tænk, hvis man kan 
komme helt derop ad en særlig ’himmeltrappe’!

Væksthuset

Den cirkulære form spiller 

sammen med formsproget 

i hele haven



     De eksisterende væksthuse
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Udviklingsområde
Vandhaven

Vand i haver har til alle tider været et centralt ele-
ment i havedesign og et fascinerende virkemid-
del. Det gælder kloden rundt.

I Geografisk Have byder vand også på oplevelser 
i dag med det lille rislende vandløb ned gennem 
Syvdalen, men potentialet i at skabe oplevel-
ser med vand, er langt større. Derfor foreslår vi 
en storslået cirkulær vandhave - den største af 
idéhaverne. Der kan man opleve spejleffekter af 
himlen, blomster og planter – og man kan næ-
sten gå på vandet, for der er trædesten i bassinet, 
som hjælper os lidt på vej…

Vandhaven

Geografisk Haves største 

idéhave og en uforglemmelig 

oplevelse
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Udviklingsområde
Idéhaverne

I dag ligger Idéhaverne side om side og lukker 
sig lidt om sig selv med høje hække og få ind- og 
udgange. De nye idéhaver er også indrammet af 
klippede hække, der væver sig ud og ind mellem 
hinanden, med varierende højder, så de tilsam-
men skaber en skulpturel, labyrintisk struktur.

I Idéhaverne byder mellemrummene også på 
oplevelser og inviterer på tur ad smalle snoede 
stier, der byder på nye kig og afstikkere ind i en 
idéhave med et nyt tema.

Idéhaverne indrettes i samarbejde med tone-
angivende landskabsarkitekter, kunstnere og 
andre. Fornyelse af idéhaverne hvert 3. år sikrer, 
at Geografisk Have kontinuerligt kan lancere ny-
heder indenfor haveindretning. Idéhaverne er 
et have-eksperimentarium, hvor man både kan 
blive betaget, begejstret og måske provokeret en 
smule – og man kan helt sikkert få nye, konkrete 
og kreative idéer med hjem, som man kan afprø-
ve i sin egen have.

Idéhaverne

Et eksperimentarium, hvor nye 

ideer indenfor haveindretning 

afprøves med materialer, nye 

planter, lyd, lys, vand mm. 
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Dyrene er en af de mest populære attraktioner i 
haven, særligt hos børn. Området med dyrefolde, 
stalde og voliere er lille og nedslidt. Det trænger 
til et gevaldigt løft, så dyreholdet kan integreres i 
haven i nye og inspirerende miljøer. 

Der kan opleves dyr flere steder i haven, men 
den egentlige Dyrehave foreslås placeret i den 
sydvestlige del af haven tæt ved den gamle plan-
teskole. Vi foreslår en ny staldbygning, der dan-
ner et cirkelslag, der favner en arena med tilsku-
erpladser rundt om.

Her kan dyrepasseren fremvise og formidle om 
det utrolige samspil mellem dyr og planter klo-
den rundt. – Det kan være historier om planter 
der er tilpasset bestøvning fra ét bestemt dyr, ét 
bestemt tidspunkt på året. Måske er bestøveren 
så uheldig at blive overhalet indenom af et andet 
dyr, - nemlig en snedig ’nektartyv’. 
Der kan fortælles eventyrlige historier om blom-
ster, der skifter farve efter bestøvning, blomster 
der spiser deres bestøvere og mange andre histo-
rier.

Naturen har således sat scenen til både drama 
og magiske fortællinger i Dyrehavens arena. - Alt 
imens gederne komfortabelt græsser oppe på ta-
get af staldbygningen…

Udviklingsområde
Dyrehaven 

Dyrehaven

Dyrene integreres i haven

i nye og inspirerende miljøer
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Udviklingsområde
Vilde oplevelser i 
Skovhaven 

Ved ankomst til Skovhaven, mødes du af et uni-
vers med fokus på samspillet mellem planter og 
dyr. Det er også stedet hvor der er leget lidt med 
størrelsesforhold og proportioner.

I Skovhaven er tingene vendt på hovedet: Småt 
er blevet stort - og stort er blevet småt. Sådan er 
det også  i Kolding Miniby,- der ligger i den sydli-
ge del af Skovhaven. Der kan du som ’kæmpe’ gå 
på oplevelse blandt miniatyrehusene, der også 
viser hvordan Kolding by så ud, da Aksel Olsen 
var barn. 
 
Aksel Olsen havde fantasien med sig hele livet, 
Derfor appellerer Skovhaven til vores fantasi. 
F.eks. kan du opleve nogle kæmpeinsekter i form 
af nogle legeskulpturer.  I stor udgave viser de 
nogle af alle de mange små insketer, der lever li-
vet i bark og blade på de store egetræer, som Ak-
sel Olsen plantede for hundrede år siden.  I skov-
haven kan du gå på oplevelse i en billes mave, 
eller måske prøve en lur i en kæmpe sommer-
fuglekokon.
Du kan også ’gå under jorden’! Der er nemlig et 
stort hul i jorden, hvor du kan gå ned for at se træ-
ernes rødder på nært hold, studere orme, biller 
og meget mere!

Oplevelser i Skovhaven

Der er fantasifulde oplevelser 

for børn og voksne i Skovhaven 

- både over og under jorden!
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Udviklingsområder
Grønne mødesteder

Haven er et rart sted at mødes, og mange familier 
tilbringer en hel dag her. Der er både plads til pic-
nic og spil på plænen - og i Dyrehaven må man 
gerne grine og hvine af fryd.

Trækker det op til regn, kan man søge ly i regn-
vejrshytten. Der kan man lytte til regnen, som 
trommer mod taget, mens der spises havetapas 
fra caféen.

En lun efterårsdag kan man mødes med kære-
sten i Syvdalens Søpavillon. Der er fredfyldt og 
stille. På skovbalkonen kan man lytte til fuglenes 
triller og vandløbets sagte rislen ned gennem 
slugten – alt imens solens stråler lader hjertetræ-
ernes efterårsløv stå lysende gule. Her kan tan-
kerne og tiden flyve…

Mon ikke denne dejlige have er den perfekte 
iscenesættelse af et uforglemmeligt bryllup – et 
’ja’ under det store duetræs hvælvede krone, 
fyldt med hvide blomster. Kan det være mere ro-
mantisk?

Plænen

Vandhaven

Rosenhaven

Dyrehaven

Syvdalen
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Udviklingsområder
Rosenhaverne 

Roserne i Geografisk Have er noget helt særligt og 
bestemt blandt havens perler! Det er den interna-
tionale rosenpris, som haven modtog i 2016, et 
bevis på.

Samlingen tæller i dag over 300 forskellige slags 
roser. Der er både vilde, historiske og moderne 
rosenarter og sorter. Deriblandt nogle af Aksel Ol-
sens egne, som kan opleves i Kina. 

Ikonisk er Rosenhaven, der bugner af blomster, 
farver og dufte, hver sommer. Det er også det 
sted i haven, hvor flest brudepar vælger at blive 
viet. Rosenhaven er indrammet af gamle, tykke 
takshække, der næsten favner haven, som om 
de passer på en dyrebar skat. Roserne er skat-
tens farvestrålende juveler, mens den lille lette 
glaspavillon, er den særlige facetslebne diamant 
i midten af haven.

Rosenhaven kan udvikles over tid og måske 
knyttes til et geografisk tema. Vigtigst er det at re-
novere den gamle, fornemme klinkebelægning, 
der ikke længere kan matche rosernes glans.

De vilde roser

Disse roser introducerede Aksel Olsen

i Danmark og forædlede,

bl.a. Rosa Helenae ’Lykkefund’.

Rosenhaven

Stramme linjer og frodige bede med roser i 

mængder. Denne frodighed er sjældent set 

på tilsvarende niveau i andre haver.  

Rosarium

Havens rosenmuseum med historiske roser, 

bl.a. kendt for deres intense duft og orange-

røde hyben.





Geografisk Have har store
drømme og visioner



39

Geografisk Have
udviklingsplan

Besøgscenter 

Tænkes opført som et bæredygtigt byggeri. Byg-

ningen huser: billetsalg, café, butik, tagterrasse, møde-

lokaler, foredragssal, mandskabslokaler, værksted og 

maskiner. Fra tagterrassen fører en bro over til Aksel 

Olsens ejendom.

Aksel Olsens hjem og have

Stue og 1. Sal: Aksel Olsens hjem.

Kælder: Grovkøkken, toiletter og værksted.

Pakhus: Skoletjeneste, ’plantejægeruddannelse’, grøn-

ne faguudannelser - mødested, kreativt værksted.

Haven: Den 1. Geografiske have med Stendal og Soldal, 

’skolegård’ og muligheder for ophold, undervisnings-

bede, samt Aksel Olsens Plads.

 

De geografiske områder

De botaniske samlinger i Kina, Japan, Europa og Nord-

amerika, renoveres, så områderne fremstår med en 

klar identitet. Den 1. Geografiske have ved Aksel Ol-

sens hjem renovers nænsomt.

 

Væksthus

Stort væksthus med ny plantesaling, f.eks. med et me-

diterrant tema, som udvidelse af det geografiske om-

råde Europa.

Vandhave

Vandhave med stort cirkulært bassin, evt. med et geo-

grafisk tema fra Kina eller Japan, som Aksel Olsen var 

meget optaget af.

Idéhaver 

Idéhaver med forskellige temaer. De fornyes, lidt på 

skift, hvert 3. År.

 

Kolding Miniby

Udbygges en smule over en længere årrække. Arbej-

det forestås af Kolding Miniby.

Dyrehaven

Stalde, folde/ bure og græsningsarealer. Arena.

Skovhaven

Skulpturer og ’hul i jorden’.

Syvdalen 

Pavilloner, balkon, pladser, broer og stinet.

Rosenhaverne

Renovering af den gamle  klinkebelægning.

Hele haven som mødested

Pavilloner, pladser, bænke mv. placeret både ude og 

inde, fordelt over hele haven.

Estimeret pris, hele udviklingsplanen

150.000.000 ekskl. moms
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FAKTA
Geografisk Have har siden 1960’erne været ejet 
af Kolding Kommune og er siden 2015 blevet en 
selvejende institution med egen bestyrelse. 

Bestyrelsen har vedtaget en ny vision for haven 
og igangsat et ambitiøst udviklingsarbejde, der 
blandt andet omfatter denne udviklingsplan. 
Der er indgået en 4-årig samarbejdsaftale med 
Kolding Kommune. 

Haven er på 14 ha og er etableret af Aksel Olsen. 
Den største del af haven er en plantesamling, 
hvor planterne er placeret efter oprindelsesland 
– deraf navnet geografisk have. 

Grundlæggeren af haven var især fascineret af 
den store mængde forskellige planter, som findes 
i Asien. Derfor er der store områder i haven med 
planter fra Kina, Japan, Korea, Himalaya og Man-
churiet. Europa og Nord- og Sydamerika er også 
godt repræsenteret i haven. 

Haven ligger i kort afstand fra Kolding Centrum, 
omgivet af andre grønne arealer, som grænser 
ned til Dalby Møllebæk, en amphiscene, et kolo-
nihaveområde og et parcelhusområde. Der er of-
fentlig transport med bus med en afstand på ca. 
0,5 km til haven. Den privatejede restaurant Den 
Gyldne Hane er nabo til haven.

Antallet af gæster ligger på omkring 75.000 pr. år. 
Der er entré til haven på 75 kr./voksen, 55. kr./pen-
sionist og 35 kr./studerende. Der er mulighed for 
køb af årskort og grupperabatter. 

Der er 10-15 medarbejdere ansat i haven, som ar-
bejder med at passe haven som gartnere og er 
med til at give gæsterne i haven den bedste ople-
velse med rundvisninger, events m.v.

Der er en meget aktiv støtteforening, ”Geografisk 
Haves Venner”, som udfører en række praktiske 
opgaver og tilrettelægger flere events i løbet af 
året, bl.a. et stort plantemarked på grundlovsdag. 
Her deltager stadeholdere fra ind- og udland med 
især specielle træer, buske og planter. Markedet 
er kendt i brede kredse og gæstes af ca. 5.000 fra 
ind- og udland.

I 2016 har Kolding Kommune købt Aksel Olsens 
ejendom.
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PROCES PARTNERSKABER Offentlige institutioner
Kolding Kommune, primært kulturafde-
lingen
Kolding Stadsarkiv
Brændkjærkirken
Kold College
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Københavns Universitet, Botanisk Institut
SDU
Designskolen Kolding
Destination Lillebælt

Foreninger
Geografisk Haves Venner
Kolding Miniby
Praktisk Økologi
Danske Blomsterhandlere
Dronning Dorotheas Bivenner
Urtevennerne
Rododendronforeningen
Visit Kolding
Erhvervsklubben Kolding 
Det Danske Rosenselskab, internationalt, 
nationalt og lokalt
Danske Planteskoler
Dansk Dahlia Selskab
International Dendrology Society

Erhvervsvirksomheder:
Den Gyldne Hane
ImageConsult
Trolden Bryghus
ByHansen
Nordgourmet
Slotssøbadet
Legoland Billund Resort

Øvrige:
Poul Erik Brander, planteekspert.

Denne udviklingsplan er skabt i en proces og dia-
log mellem rigtig mange interessenter, aktører, fag-
folk indenfor attraktioner og det grønne område.

Møde med Kolding Miniby og Den Gyldne Hane
– afklare forhold af fælles interesse.

Medarbejderdag 
– ideer og vink.

Workshop for ’venner og kendere’ 
– fokus på udvikling af GH generelt.

Workshop for ’plantefolk og attraktionsfolk’ 
– Særlig fokus på Aksel Olsens ejendom.

Interviews af ’attraktions- og eller plantefolk’
Morten Damgaard, Erhvervschef Vejle Kommune. 
Morten Strange, Direktør, Danske Top Attraktioner. 
Susanne Vind, Formand i foreningen Danish So-
ciety of Open Gardens, DSOG.
Nina Christensen, afdelingschef Odense Zoo.
Poul Erik Brander, tidl. leder Danmarks Jord-
brugsforskning, Aarhus Universitet. 
Marian Ørgaard og Lars Birck, Botanikere, Institut 
for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Uni-
versitet. 

Registreringer og analyser af rum, strukturer, 
funktioner og oplevelsesværdier.

Bestyrelsens studietur til Sofiero og Malmø Gar-
den Show.

Øvrige besøg: CPH Garden Show, Gruga Park i Es-
sen, Alhambra i Spanien, Mien Ruys Have i Hol-
land, Wanås skulpturpark, Aqua Akvarium og
Dyrepark i Silkeborg og Randers Regnskov.

Spørgeundersøgelse i Koldings gågader:
”Kender folk Geografisk Have og Aksel Olsen og
for hvad?”

Facebook-indsamling af ideer, ideer fra havens
gæster.



42

BESTYRELSEN

LEDELSE

Bestyrelsen består af erhvervs- og 
fagpersoner, både lokalt og nationalt.

Ove Lauridsen  – formand
Teknisk direktør, Danfoss.

Jesper Elkjær – næstformand
Kolding Byråd, formand for kulturudvalget.

Anders Busse Nielsen
Professor i landskabsarkitektur med fokus på 
planteanvendelse på Institut for Geovidenskab 
og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Claus Hagedorn Schultz
Partner i advokatfirmaet Skjøde 
Knudsen & Partnere.

Morten Damgaard Nielsen
Erhvervschef, Vejle Kommune

Merete Due Paarup
Kolding Byråd, næstformand i kulturudvalget.  
Ejer af ImageConsult.

Bjarne Nissen
Administrations- og økonomichef på Kolding-
hus., tidl. regnskabschef i DGI.

Ud over de faste 7 medlemmer sidder følgende 
medlemmer som observatører i bestyrelsen:

Vincent Roose
Medarbejderrepræsentant og gartner.

Georg Unna
Geografisk Haves Venner.

Leif Bryhl
Kolding Miniby.

Lene Holm
lholm@geografiskhave.dk - mobil: 23326524

www.geografisk have.dk
facebook/geografiskhave
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Kort over udviklingsplanen over haven 
samt over havens nuværende forhold.

BILAG



44

Aksel Olsens hjem

Pakhuset

Studiehaven

Parkering

Parkering
Besøgscenter og hovedindgang

butik, café, foredragssal, lager
mødelokaler, personalerum

Leg og dyr

Væksthus og 
Væksthustorv

Egedækket

Vandhaven

Idéhaver
Rosenhaven 
og Rosenpavillonen

Skovhaven m. natur-
kunst og et ’hul i jorden’ 
mv.

Kolding Miniby

Stalde og arena

Sekundær indgang

Moshaven

Aksel Olsens Plads

Soldalen

Stendalen

Den 1. Geografiske have

Restaurant Den Gyldne Hane

Egerækken

Regnvejrshytten

Kinahytten

Bambuspagoden

Bambustunneler

Vandkunsten

Grotter

Syvdalshytten

Måneporten

Skovbalkonen

Kina-Japanbroen

Storesø

Søpavillonen

Syvdalen
 

Plænen og vandløb

De første grotter

Dyrefolde

Rosarium

Dalby
Møllebæk

bede med stauder, urter og buske
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Aksel Olsens hjem

Pakhuset

Parkering

Legeplads

Mandskabsbygninger
Krydderhaven

Anti-stresshaven

Legeplads

Indgang, butik og café
Dyrefold og 

stald

Væksthuse International 
Køkkenhave

Egedækket Idéhaver

Rosenhaven 
og Rosenpavillonen

Kolding Miniby

Den gamle planteskole

Junglesti

Restaurant Den Gyldne Hane

Egerækken

De første grotter

Rosarium

Dalby
Møllebæk

Regnvejrshytten

Kinahytten
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Vandkunsten

Grotter

Storesø
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SIGNATURFORKLARING
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