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Velkommen
til Haveglæder
Magasinet som giver inspiration, viden og løsninger
til haven - tilsat et lille drys af noget eventyrligt.
Vinteren kom sent i år. Så sent, at jeg faktisk var gået i gang i drivhuset. Havde
næsten klargjort det. Manglede bare at få det vasket og skuret – så ville det
stå klart til at blive plantet til med tomater, agurker, peber, chili og hvad der
ellers skal dyrkes og afprøves. Ugerne med sne og frost levnede tid til at læse
tidskrifter og udklip, som var blevet stakket til netop sådan en pause i haven.
Jeg nåede også at få set på udenlandske hjemmesider med havestof. En
dag synes min kone, at ventetiden kunne udnyttes til at få støvet bogreolerne
med havelitteratur af. Jeg var i gang med at kitte og sætte glas i misbænke i
værkstedet, og spurgte derfor, om hun ville holde øje med et tyndt hæfte - et
fotografisk optryk af Aksel Olsens artikelserie ”Op ad Kinas blå flod på plantejagt”, som blev bragt i Haven i 1933-34. Jeg vidste vi havde det, men det
var blevet væk. Heldigvis dukkede det frem på reolen - og jeg huskede rigtigt.
Artikelserien var læseværdig og medrivende, selvom den blev skrevet for over
80 år siden.
Aksel Olsen var planteskolemanden, samleren og stifteren af den geografiske
samling, som i dag hedder Geografisk Have i Kolding. Artiklerne beskriver
indgående Østens planterigdom, naturen, befolkningen og madkulturen. Alt
det, en vesterlænding ville bemærke og opleve i Kina i 1930’erne. Det specielle var, at Aksel Olsen
aldrig havde været i Kina. Han havde været syd for den danske grænse, men resten havde han
tilegnet sig ved at læse om engelske og tyske plantesamlere og deres ekspeditioner til Kina. Aksel
Olsen (1887-1982) etablerede sin planteskole i 1917. Senere blev det en blanding af planteskole,
studiehave, forsøgshave, botanisk have og lærested for et utal af gartnere. Aksel Olsen havde
kontakt med Europas ledende plantejægere: Wilson, Forrest, Rock, Farrer og Kingdon-Ward, som
hjembragte planter fra Kina og Himalaya. Han var i kontakt med ledende botanikere i England
og Skotland samt missionær Østergaard der var udsendt til Manchuriet af det danske missionsselskab. Aksel Olsen er personen, som har beriget danskerne med 250 forskellige plantearter,
som han tog hjem og afprøvede. Mange af dem er særdeles velegnede. Lån det lille hæfte på
biblioteket og dyk ned i en eventyrlig verden. I øvrigt burde ”Opad Kinas blå flod på plantejagt”
genoptrykkes, så flere havenørder kan fordybe sig i Kinas planter.
Jeg glæder mig hvert år til den nye havesæson, men især glæder jeg mig til maj måned, hvor alt
springer ud og grønnes. Det er nok den mest farvestrålende måned på året. Jeg har igennem
vinteren nynnet Mozarts melodi til ’Kom, maj, du søde milde’, og stille sunget teksten:
Kom, maj, du søde milde!
Gør skoven atter grøn,
Og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj, hvor gerne
igen i marken gå.
Nu er det blevet maj – og hvilken glæde. Blot føles måneden så kort. Det går for stærkt. Alt det, vi har
glædet os til: magnolier, japanske kirsebær, frugttræernes blomstring, duften af pæoner og rododendronernes massive blomstring. Nu kan vi knække den første grønne asparges, og ta’ en bid af den
første radise – stærk, men i danske farver. Sammen med rygeost bliver det helt originalt og dansk.
Maj er også måneden, hvor vi fejrer Mors Dag. En hyldest til mødre, bedstemødre og oldemødre.
Da Mors Dag startede op, var det ikke almindeligt at have blomster i vaser i almindelige hjem. Det
var noget, der hørte runde fødselsdage, andre mærkedage og jubilæer til. Det var noget ganske
særligt at få en buket blomster. Kvinderne blev hyldet for deres indsats i husholdningen, og måske
bør vi benytte lejligheden til at påskønne hverdagen?
Så husk kvinderne i dit liv – det er ikke nok at sende dem en tanke.

Haveglæder er meget mere
end det magasin, du læser
nu …
Det er også WWW.HAVEGLÆDER.DK,
hvor du kan blive endnu mere inspireret. Søg på artikler og videoer om
emner, du gerne vil vide mere om. Her
kan du også finde informationer om tusindvis af planter til haven, terrassen og
altankassen. Du kan også melde dig til
vores nyhedsbrev, hvor du får aktuelle
tips og gode råd til havens gøremål –
helt gratis.
Med dette ønsker vi
at din Haveglæde vil
Følg os på
vokse og dine drømme gå i opfyldelse.
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Det kan du plante/så …
Der er stor aktivitet i køkkenhaven, i højbedet og på altanen i maj måned. Den
effektive forårssol har opvarmet jorden,
som nu er klar til at gøre sit til, at alle
vores drømme om hjemmedyrkede
grøntsager bliver opfyldt. Vi holder eks-

tra meget øje med jordtemperaturen,
for en række afgrøder kan først komme
i jorden, når den er varm nok. Du kan
måle jordens temperatur med et jordtermometer, og det er spidsen af termometeret, der skal være placeret i sådybden.

Minimum 15 grader C

Frø af sommersquash, bønner, græskar og frilandsagurk

DRIVHUSET

Minimum 10 grader C

Frø af gulerødder, ærter, rødbeder, bladbeder og rucola

Minimum 8 grader C

Frø af blomkål, rosenkål, spidskål, broccoli, grønkål, palmekål, hvidkål og rødkål

Minimum 7 grader C
Frø af dild og porrer

Minimum 5 grader C

Frø af pastinak, radise, salat og spinat

Nu er det endelig tid til at få plantet de sidste tomat-, aubergine-,
melon-, peber-, chili- og agurkeplanter ud i drivhuset. Husk at
sørge for vanding. Snak med din
gartner om de forskellige tekniske
muligheder der er for at automatisere vandingen.

SÅ NYT GRÆS
Græsfrø spirer godt i
maj måned. Omlæg din
plæne eller efterså bare
pletter, hvor du har fjernet mos eller ukrudt.

UDPLANTNING AF
DIVERSE FORSPIREDE
PLANTER
Hvis du hellere vil springe såningen over, så kan
du benytte dig af, at gartnerierne har ordnet forspiringen
for dig. Planterne i de små udplantningsbakker kan du
forsigtigt skille ad og plante hver enkelt plante ud med
behørig afstand.

FRUGTHAVEN
Nye jordbærplanter til højbedet eller altankassen giver allerede frugter i år. Maj måned er også god at plante både
frugtbuske og frugttræer i. HUSK at vande godt, når du
planter.

BLOMSTERHAVEN
Fra slutningen af måneden kan georginerne plantes
ud, så de når at sætte de første blomster til buketten
allerede i juli måned. Har du ikke selv overvintrede
knolde fra sidste år, så finder du et stort og flot sortiment af kvalitetsknolde i dit havecenter.
Sommerblomster er ideelle at få i jorden eller i krukkerne i maj måned.
Stauder fra små potter er nemme at få i jorden, og
de er netop nu i fuld gang med at danne sommerens og efterårets flotte blomster og blade.
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Det kan
du høste…
ASPARGES
Aspargesbedet bugner af de lækreste og meget aromatiske grønne
asparges. Vil du prøve at dyrke
hvide asparges, skal du anlægge et
specielt bed, hvor du kan grave en
stor vold op omkring planterne. Det
er nemlig mangel på lys, der giver
aspargesskuddene den hvide farve.

KRYDDERURTER
Krydderurterne er altid tidligt på færde, så det
gælder om at få klippet så mange skudspidser af, at planterne fortsat busker sig og bliver
store og kraftige. HUSK at få fat i de krydderurter, som ikke klarer overvintringen (rosmarin,
salvie, fransk estragon, basilikum).

BLADSALAT
Har du sået et hold bladsalat
i bunden af dit drivhus, så er
der masser af bidrag til husholdningen i maj måned.

RABARBER
Der er fortsat fuld gang i
produktionen af friske faste
stængler i rabarberbedet.
De mindste stængler har
det laveste indhold af oxalsyre, og smagen er rigtig
lækker og god.

STAUDER
SAFT AF SYRENER
Syrenerne dufter skønt, og du kan ”fange” duften i den dejligste saft. Du skal blot bruge samme fremgangsmåde, som
når du laver saft af hyldeblomsterne, der også fra slutningen
af maj måned skal høstes.

NARCISSER
Nyd de mange flotte narcisser, som er så gode at skære
ind af i buketter. Du kan med fordel anskaffe dig potter med forårsløg til din have, for når du blot sørger for
at plante dem dybt i jorden, vil de blomstre de næste
mange år.

Mange af de tidligtblomstrende stauder står med
flotte blomster. Akeleje,
vortemælk, løjtnantshjerte, enkelte storkenæb og
bjergknopurt. De er gode
i buketter sammen med
resterne af tulipaner og
narcisser. Fra slutningen af
måneden blomstrer de allerførste pæoner.

RADISER
De første radiser
er klar til frokostbordet eller i den
grønne salat.

MAGNOLIE
Magnoliebuskene og
frugttræerne blomstrer. Kan du nænne
at snuppe et par
grene, er de flotte
alene eller sammen med forårsblomster i en vase,
men du skal banke
de hårde vedagtige
grene godt, så de
kan optage vand.

HAVEGLÆDER

5

Det skal du gøde…
Når du planter krukker til med sommerens blomster, krydderurter eller
andre planter, så er det nemt at til-

føre gødning i samme proces – gødningen holder hele sommeren.

GRÆSPLÆNEN
Det er også tid til at
sprede 2 – 3 kg plænegødning pr. 100 m2
græsplæne.

SÅDAN DOSERER DU
GØDNINGSTABLETTER TIL DINE KRUKKER
Som tommelfingerregel skal du anvende én tablet pr. 2 l jord.

ROSENBEDET
Du har muligvis allerede tildelt dejlig jordforbedring
eller topdresset med rosenjord omkring dine planter. I maj måned skal roserne igen have en dosis
dejlig rosengødning - den holder ca. 1 måned.

Diameter på krukken

Volumen

Antal tabletter

14-15 cm

1l

1

17 cm

2l

1

19 cm

3l

2

21 cm

4l

2

24 cm

6l

3

27 cm

9l

4-5

Størrelse og volumen er vejledende, da krukker, altankasser og
andre plantebeholdere har meget forskellige dimensioner. Er du
i tvivl, så afmål jorden, du planter i, og tilsæt så det antal tabletter, der svarer til den samlede mængde jord.
HUSK at anvende en god kvalitetskrukkemuld, som sikrer, at
dine planter både blomstrer optimalt, men også er fri for diverse
sygdomme og skadedyr. Her hænger pris og kvalitet nøje sammen.

DER SKAL VAND TIL
Alle planter optager størstedelen af deres gødning gennem rødderne. Når du spreder gødning i arealet over rodnettet, vil den langsomt sive ned i rodzonen, hvor rødderne fanger den op. Det kræver
dog, at der vandes. Maj måned er ofte meget tør med gennemsnitlig knap 50 mm regn, hvor et helt års nedbør når ca. 750 mm. Der
er både store årsvariationer og geografiske variationer, men faktum
er, at mange af vores haver står meget tørre i maj måned.
Du skal især være opmærksom på vandmangel:
• hvor du har gødet ovenpå jorden
• i kartoffelbedet
• i jordbærbedet
•	i rododendronbedet, hvor der er plantet i spagnum, som hurtigere løber tør for vand
•	i blåbærbedet, som ligeledes er plantet i spagnum
• i krukkerne
•	i drivhuset, hvor fordampningen er rigtig høj i det dejlige solskin
• ved alle nyplantede planter
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Det skal
du beskære…
RABARBER
Rabarberplanterne kan gå i blomst, og du
skal huske at klippe blomsterne af ved basis
af planten, så de ikke bruger unødig energi.

VENT med at klippe toppen af de afblomstrede forårsløg, til der er gået
4 – 6 uger, efter de har blomstret.

GRÆSPLÆNEN
Græsplænen skal nu slås
jævnligt, og farven er rigtig
flot grøn, hvis du altså har
husket at gøde den.

DRIVHUSET
I drivhuset begynder planterne at blomstre,
og du kan med fordel ryste tomatplanterne let,
når du løbende kniber de små sideskud af
og binder toppen op. Alle grøntsagerne
i drivhuset skal bestøves for at danne
frugter, så husk at lukke humlebierne ind.

PEBER OG CHILI
Det er en rigtig god idé at fjerne de første hold
blomster på peber- og chiliplanterne. Det giver
planten signal om at danne flere skud og blade,
hvilket giver kraftigere planter. De skal nok nå
at danne nye blomster og dejlige peberfrugter.

Det skal du binde op…
TOMATER
OG AGURKER
I drivhuset skal tomatplanterne og ikke mindst agurkeplanterne tilses flere gange om
ugen, så toppen kan bindes op.

STAUDEBEDET
I staudebedet er der fart på. De fleste stauder klarer
sig fint uden opbinding, men i pæonbedet er det ofte
en god idé at være klar med lidt støtte til de tunge
blomsterhoveder. Har du staudeklematis og staudeærteblomster, skal de selvfølgelig også have hjælp.

SLYNG- OG KLATREROSER
Slyng- og klatreroserne sender helt nye kraftige
skud op fra basis af planten, og de nye skud skal
du binde til dit espalier eller pergola, så de ikke
går til. Husk at jo mere vandret hovedskuddene
er, jo flere roser får du på sideskuddene.

KLEMATIS
Klematis tager ordentlig fat i maj måned.
Mange af planterne skal nå at vokse ½ m inden de danner blomsterknopper, så her skal
du også være opmærksom på at give en
hjælpende snor.

Svend Aage
Askjær viser
Haveglæder rundt
i den 20.000 m2
store have

Gartneren plantede en
grøn busk, som ændrede
patologens verden
Den travle familiefar og overlæge havde
ingen tid til havearbejde. Haveinteressen
opstod faktisk ved en tilfældighed, og ændrede med ét hele familiens liv.

Diagnosen lyder på rhodomani
Egå-gartneren blev hyret ind som hjælp
til den nyindkøbte bolig i Egå ved Aarhus
(1970). Han fik frie hænder til at forvandle haven til et dejligt opholdssted og valgte bl.a. at
plante flere eksemplarer af fine stedsegrønne
buske. Da planterne begyndte at blomstre,
blev nysgerrigheden for alvor vækket og et
leksikon konsulteret. Det udløste en lavine
af spørgsmål omkring rododendronbuskene
med sortsnavnet ’Amerika’. ”Jeg kender rigtig
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mange læger og tandlæger, der alle har stor
passion for rododendron, og årsagen ligger
nok i hele arvelighedslæren og taxonomien,
hvor de enkelte slægter og arter er logisk opdelt i grupper”, forklarer Svend Aage Askjær,
som Haveglæder er på besøg hos.
Det er ikke kun i Danmark, at rodomanien har bredt sig, for verden over er der
mange mennesker, som nørder med rododendronplanter i forskellige afskygninger.
Ivrigt forsøger de at få beskrevet og kategoriseret ukendte planter; og der er stadig
mange planter, der mangler en plads i hierarkiet. Derfor foregår der stadig en del genetiske studier, hvor bl.a. nye metoder til at
lave DNA-analyser på planter indgår. Det er

disse udfordringer, som interesserer Svend
Aage og hans ”rodo-venner” rigtig meget.

Flyttedag og nye udfordringer
Nogle år senere flyttede familien til Skive i
nybygget parcelhus, og selvom der endnu
engang var brug for hjælp fra en anlægsgartner, så var familien denne gang med i alle
beslutningerne. Resultatet blev en have, som
var fyldt til bristepunktet med rododendron.
Opholdet i Skive blev forholdsvis kort, for
der var ikke plads nok til både planter og
børn. I 1973 gravede familien en stor del af
rododendronsamlingen op og flyttede ud
på en 4 ha stor ejendom i Hvidbjerg vest for
Skive. Ejendommen var tilplantet med en

FAKTA
• Ca. 20.000 m2 stor surbundshave
• 800 – 900 rododendron, både
stedsegrønne arter og hybrider
samt azalea
• Træagtige buske og bunddækkende selskabsplanter
• Stauder som treblad, gudeblomst,
primula og liljer
• Bunddækkende planter som bl.a.
hasselurt, canadisk hønsebær,
skovsyre
• I 1989 udkom bogen ”Rhododendron og andre surbundsplanter”,
hvori Svend Aage Askjær har
skrevet en del kapitler

Canadisk hønsebær

Klematis elsker at vokse op sammen
med rododendron

lille skov, og det var netop denne, der skulle
danne ramme om rododendronhaven. Nu
var der masser af plads til børnene og ikke
mindst til mor og far, der allerede havde en
pæn samling af rododendron.
Trods frustrerende oplevelser med storme, der væltede træerne ned i planterne,
hård frost og vandmangel på den sandede
jord, så blev der holdt fast i lokationen.
Der er nu gået 44 år, og haven står smukt
med de flotteste eksemplarer af rododendron, der har fået selskab af mange andre
surbundsplanter, der ligeledes trives rigtig
godt i den store have.

Sur, porøs, fugtighedsbevarende,
men veldrænet jordbund
En stor del af hemmeligheden bag en vellykket
surbundshave skal findes blandt alt det, der
ligger under jorden. Surbundsplanter er nemlig
lidt specielle netop på dette punkt, og et mislykket rododendronbed skyldes ofte, at jorden
ikke passer til planterne. Jorden hos Ulla og
Svend Aage var dejlig porøs, men alt for drænende. Sandjord er svær at få til at holde på
vand, men det dræner perfekt, når himlens
sluser for alvor åbner sig. En hel masse flytten rundt på jord og nedgravning af folie for
at standse vandflugten, er resulteret i en velfungerende surbundshave, der dog stadig skal
passes med ekstra vandinger i tørre perioder.
Alle plantebedene er tilført meget store mængder af spagnum, som har den rette surhedsgrad og porøsitet, som planterne fordrer.

Symptomer på vandmangel ses som krøllede topblade og generelt slappe planter.
Det har størst betydning for planten, hvis
den lider af vandmangel i den periode, hvor
den danner nye blade, skud og næste års
blomsterknopper.
I den 20.000 m2 store have er der gravet
vandledninger ned, så det derved er muligt
at vande der, hvor det er nødvendigt.

Sådan kan du spare på vanding
i dit rododendronbed
Vand er bekosteligt, så det er en god idé at
hindre så megen fordampning fra bedene
som muligt. ”Det er en god idé at dække
bedene med et lag barkflis i minimum 5
cm tykkelse. Barkflis hæmmer jordens fordampning og lægger et låg på bedet”, forklarer Svend Aage. "Man kan også med
fordel plante bunddækkende planter, som
godt nok selv bruger lidt vand, men som
ligeledes mindsker fordampningen. Både
barkflis og bunddækkende planter er med
til at lette pasningen af dit bed, for her er der
ikke plads til eller mulighed for, at uønsket
ukrudt slår sig ned".
TIPS Brug aldrig frisk barkflis - det skal minimum have ligget i et års tid, inden det bruges i bedene.

Vand – vand – vand
Rododendron elsker fugtig jord og høj luftfugtighed. Dog standser al forkærligheden
for vand, når såkaldt ”stående vand” kommer på tale. Planterne skal have lov til at
vokse uden at drukne; og her går det ikke, at
vandet dækker hele rodzonen i længere tid.

Gødning er ikke raketvidenskab!
Når planter skal gødes, så skilles vandene
mellem folk ofte. Gødskning kan let gå hen
at blive et diskussionsemne, så her får du
Svend Aages egen version af succes med
at gøde planter.

HAVEGLÆDER
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larver af cikaden, så det gælder om at få
klippet knopperne af planterne og få dem
brændt eller smidt ud.

Foreningsliv og egen planteskole

Viburnum plicatum 'Cascade'

ledt mig hen til de smukkeste eksemplarer
af storblomstrede rododendron, der først
blomstrer nu. Og det er ikke kun rododendron, der lyser op i haven. Den horisontalt
blomstrende kvalkved (Viburnum plicatum
'Cascade') med de hvide randblomster flankeres her af en sart rosa azalea.

Skal man klippe blomsterne af?

”Hvert år køber jeg 250 kg NPK gødning,
som jeg fordeler i hele haven midt i april måned”, proklamerer den erfarne surbundsgartner, der ikke har ét ondt ord at sige om
specielle surbundsgødninger; men han har
altid fået fuld valuta for tildelingen af lige
netop denne type gødning til haven i Hvidbjerg.

Sent blomstrende surbundsplanter
Havebesøget er lidt uden for højsæson. Vi er
i midten af juni måned, og rigtig mange af de
store rododendronbuske står kun tilbage med
deres smukke grønne læderagtige blade. Et
utal af visne blomsterstande vidner om stor
blomsterpragt – det har været noget af et syn!
”Der er ikke to ens dage i haven. Nogle
gange er haven meget blomsterrig, mens
der er færre blomster på andre tidspunkter”,
forklarer Svend Aage, der dog hurtigt får

10

HAVEGLÆDER

”Du kan med fordel brække eller klippe de
afblomstrede blomsteranlæg af dine rododendron, men det har størst betydning for
nye planter og dem, der er meget små”,
forklarer Svend Aage. I den store have går
han næsten hver dag en tur med den høje
kurv, der kan indeholde afklip. Denne metode sørger for, at haven altid står pæn og
ordentlig uden visne blomster eller skud. De
fleste planter i haven har mange år
på bagen, og så har effekten
af at klippe blomsterstanden af nok mindre betydning, men det er
nu engang sådan,
det er, i Hvidbjerg.
VIGTIGT!
Skulle
du være så uheldig
at få besøg af rododendroncikaden, som
lægger sine æg bag
blomsterknoppens
ydre
dækblade, så vil blomsterknoppen blive inficeret med en svamp, som giver
visne knopper. I den visne knop sidder der

Ulla og Svend Aages fælles passion for
planter er gennem årene blevet understøttet af den danske rododendronforening,
som man kan se mere om på www.rhododendron.dk. Foreningen er en del af ARS
(American Rhododendron Society), og det
er blandt andet her de mange udenlandske
kontakter med passionerede rhodomaner
er opstået.
”Vi har fået livslange venskaber med danske, svenske, norske, finske, amerikanske
og selvfølgelig også tyske og engelske haveejere, der alle er vilde med smukke planter
til surbundshaven”, fortæller Ulla og Svend
Aage. Faktisk var Svend Aage det tredje
medlem af den danske rododendronforening, som han har været et aktivt medlem
af i næsten 45 år.
Undervejs har det flittige ægtepar prøvet
kræfter med at få én plante til at blive til flere.
Frøsåning, stiklingeformering og podning.
Anstrengelserne resulterede i flere planter,
end der var brug for, så i 1985 åbnede de
deres egen planteskole. Den årlige produktion på omkring 3000 planter dannede
grundlaget for en fin forretning, men alting
får en ende, når dåbsattesten ikke er af nyere dato. Svend Aage fortsatte i sin overlæ-

gestilling på Skive Sygehus frem til år 2000;
og herefter fulgte 11 hektiske år med planteproduktion og -salg hjemme på egen matrikel, hvor der ikke har været plantesalg siden
2011. Der produceres dog stadig lidt planter
i planteskoleafdelingen, for det er vigtigt at
sikre sig, at der kan genplantes, hvis noget
går galt i haven.

Egne sorter
Det er ikke ualmindeligt, at rodomaner opnår at indsamle, så og udvælge unikke nye
planter indenfor den rigt repræsenterede rododendronslægt. Svend Aage har også et
par ”egne” planter, men har egentlig mest
interesseret sig for andres påfund. Mange
gange har han hjulpet til med beskrivelser
og navnebeskyttelser af spændende nye
planter. Han er en habil fotograf, en formidabel skribent og så forstår han flere sprog.
Et sted i haven er der netop ryddet endnu et
område i den lille skov, for han har kastet sig
over en gruppe af nye rododendron sorter,
som er fremelsket og selekteret af danske

Et par af
havens mange
lidenskabelige
liljer

Smuk
og skulpturel
bregne, som det
er oplagt at få
plads til i en surbundshave

Troldmandens værksted, hvor der både har
været produktion og butik i tidsrummet 1985
- 2011

rododendronentusiaster. Navnet Dane indgår i alle disse sortsnavne. Her forestår et
større detektivarbejde, for hvor stammer
plantens genetik fra, og hvordan udvikler den sig? Netop i dette forår bringes en
artikel om Dane sorterne i Deutsche Rhododendron-Gesellschafts årbog, og det er
Svend Aage der er forfatteren.

Rhododendron calendulaceum er en meget smuk flammende orange azalea, der er
løvfældende. Svend Aage er
en fremragende fortæller, og
denne art af rododendron fik
en fin indianerhistorie med på
haverundvisningen.

Mange rododendron har imponerende bladpragt

Pieris

Velegnede
surbundsbuske
som supplerer
rododendron rigtig
godt

Kalmia
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Eksklusiv
reportage fra
optagelserne og
finalen - kun her i
Haveglæder

Japansk have med
romantisk touch
Ægteparret Jonna og Nickolas var godt klar
over, at deres ambitioner for haven på Egeskov var høje. Forberedelserne var vigtige
for den efterfølgende proces, og der er blevet gravet, flyttet jord, lagt sten, plantet og
bygget elementer. Det fysiske arbejde har
fyldt rigtig meget, og der har været pres på,
for at nå det fuldstændige resultat. Undervejs har parret lyttet til dommernes anbefalinger og forsøgt bedst muligt at efterkomme de råd om tilretninger, som de fik.

Planterne minder om Japan
Japanske haver er bl.a. kendetegnet ved at
indeholde planter med alder. Det har Jonna
og Nickolas været meget opmærksomme
på. Den flotte opstammede rødbladede
japanske ahorn er et godt eksempel på én
af de planter, som er med til at understrege
alderen i haven. Der er flere steder plantet
formklippede taks, tuja, rododendron og
fyr, og de er virkelig standhaftige i deres
udtryk.
I blomsterhaven har Jonna valgt solhatte,
japanske iris, stenbræk, dahlia og hortensia.
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dens overflade og skabe en helhed mellem
trædestenene og havens bede. På latinsk
hedder trædebregner Cotula, og man kan
få flere forskellige arter og sorter. Der er
tale om meget lavtvoksende stedsegrønne
stauder, der kun bliver 5 – 10 cm høje. Plantens stængel breder sig og danner et tæt
tæppe af små grønne ægformede blade.
De får små bitte blomster i juli – august måned. Trædebregner tåler, at man træder på
dem, men tung færdsel holder de ikke til.
Plantes i humusrig, fugtig og næringsholdig
jord.

UDFORDRING 1
Indgangsparti, stisystem og blomster-/groområde ved drivhuset
At træde ind i Jonna og Nickolas have, er
som at gå gennem en portal, hvor hele
stemningen ændrer sig med ét. Det flotte
indgangsparti byder gæsterne velkommen,
og de anlagte stier med marksten viser
netop vej, så man når rundt i hele haven.
Stierne bugter sig i organiske mønstre, for i
en japansk have, er der ingen lige linjer.

Trædebregner

UDFORDRING 2
Udekøkken med krydderurtehave

I bunden er der plantet trædebregner, og
der er brugt rigtig mange for at dække jor-

Den helt specielle svævende køkkenbordsplade er godt forankret i fire stolper. Bord-

HAVEGLÆDER

pladen er støbt i beton, og der er levnet
plads til, at både grill og skærebræt passer
ned i de afmålte flader. Lige ved siden af
udekøkkenet er der anlagt en lille køkkenhave med en hel masse dejlige krydderurter. Bambus er brugt som kant til bedet.

UDFORDRING 3
Spiseområde
Hos Jonna og Nickolas sidder man tæt
på udekøkkenet og de friske krydderurter.
Både udekøkken og spiseområde er anlagt
på træterrasser. Et andet vigtigt element i
den japansk inspirerede have er vand. Det
skaber nemlig ro og tid til eftertænksomhed; og derfor er der også anlagt et højbed
med et fint lille vandmiljø, og de har monteret udebelysningen lige ovenover.

UDFORDRING 4
Aktivitets-/legeområde
En have skal bruges til at slappe af i, hygge
sig, men også til at lave noget sammen i.
Jonna og Nickolas har løst den fjerde udfordring med flere japanske spil, som nemt
tåler at stå ude hele året rundt. Nickolas,
der er spiludvikler, har selv udviklet det
flotte kuglespil med det japansk inspirerede udseende. Backgammon er et meget
gammelt spil, som Nickolas egentlig ville

have udført på en sten. Da han stødte på
den flotte træstub, så han muligheden for
at lave det her i stedet for. Både Backgammon og kuglespillet er fint integreret i haven.

UDFORDRING 5
Afslapningsområde
Her har Jonna og Nickolas fundet det punkt
i haven, hvor det er muligt at få et kig ud af
haven. I det hjørne, der ligger højest, har de
bygget en ventebænk. Når man i Japan byder gæster på te, så vander man først havens
trædesten. Gæsterne går nu gennem haven
og sætter sig på ventebænken, hvor stress og
jag langsomt letter. Først når trædestenene er
tørre, og man er indstillet på at være i nuet, vil
værten servere den grønne piskede te.

UDFORDRING 6
Færdiggørelse af haven
og mesterstykket
Gennem hele processen har Jonna og Nickolas have båret præg af de store anlægsopgaver med masser af store marksten, huller til
vand og bunker af jord. I den afsluttende fase
af haven, bindes alle elementerne smukt sammen til en helhed. En helt nyanlagt have, på
en åben mark med nyplantet hæk omkring,
kan godt være noget af en udfordring. Når
det samtidig drejer sig om en japansk have,
hvor man skal opnå en indre ro, dybde og balance, så har man for alvor udfordret sig selv.
Den sidste færdiggørelse af Jonna og Nickolas have opfylder deres mål, og den smukke
japanske væg, der danner ramme om den
skulpturelle fyr, fuldender deres mesterværk.

HVAD ER BRUGT I HAVEN …
Trædebregner
Diverse græsser
Hortensia
Opstammet rododendron
Elefantgræs, zebragræs
Buksbom
Solcypres
Opstammet tuja

Formklippet taks
Vandgran
Azalea
Formklippede fyrretræer
Japansk løn
Hosta
Japansk iris
Storkenæb

Solhat
Dahlia
Stenbræk
Alunrod
Røllike
Stjerneskærm
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Naturhaven
De to biologiveninder Lilli og Katrine har
kendt hinanden i mange år. De har sågar
skrevet en bog sammen. De er med i Kamp
til Hækken for at fortælle, at en have sagtens kan være en have, selvom der hverken
er klippede græskanter eller store velanlagte
blomsterbede. Naturhaven er ikke mindst en
have for naturen – altså alle de vigtige insekter, som er med til at redde vores verden. I
Lilli og Katrines have kan du finde hundredvis af forskellige planter – så mange, at vi slet
ikke kan nævne dem i vores lille artikel her.
De mange forskellige planter øger biodiversiteten, som er vigtig, når de mange unikke
insekter skal slå sig ned.

… men er det ikke ukrudt?
Jo, en del af de planter, som vi finder i Lilli og
Katrines have, opfattes normalt som ukrudt.
Gråbynke, tidsel, hvidmelet gåsefod, vejbred, rapgræs er blot eksempler på planter, som en traditionel have helst vil være
foruden. Meget af naturhavens 'ukrudt' er
kommet helt af sig selv, mens andre planter, som eksempelvis løgkarse, er plantet af
de to veninder. I processen er der luget, så
enkelte ukrudtsarter ikke dominerede. Naturhaven er indrettet med bede, hvor der er
”vilde planter”, som nok bedst defineres ved
at være planter, som vokser vildt i naturen.
Andre bede består af bestøverplanter, som
vil tiltrække de mange insekter, som netop
har Lilli og Katrines store opmærksomhed.
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De mener, at alle haver burde nedlægge
hele eller dele af deres græsplæner og frigive det ellers så kultiverede stykke have til
naturen. Simpelthen lade naturen få lov til at
flytte ind og gøre meget mere gavn.

UDFORDRING 1
Indgangsparti, stisystem
og drivhuset
Den utroligt flotte indgangscirkel er anlagt
på et kraftigt jernstativ, hvorpå de runde møjsommeligt udvalgte - trækævler er bygget op, så det ser naturligt ud. Trækævlerne
henleder tanken på et megastort insektbo,
og det er da heller ikke helt tilfældigt, at Lilli
og Katrine netop har valgt dette naturlige
materiale til deres indgangsparti, for dødt
træ er en uvurderlig kilde til et rigt insektliv
i haven. Træstykker er ligeledes anvendt til
stisystemet og som bund i drivhuset. Det giver således en sammenhæng i havens materialevalg. I drivhuset har Katrine haft stor
indflydelse på plantevalget, for hun har boet
og arbejdet i Afrika, og det kan ses på de
mange eksotiske planter.

UDFORDRING 2
Udekøkken med krydderurtehave
Egentlig kunne Lilli og Katrine godt tænke sig
at provokere ved at indrette et udekøkken til
insekterne; men så blev de alligevel enige
om, at det vist ikke helt var det, som opgaven gik ud på. Udfordringen blev løst med

et vertikalt indrettet køkken, hvor væggene
består af sortmalede træpaller, hvorpå en
træplade er monteret. Krydderurtehaven er
anlagt inde i pallevæggen og består mest af
naturens egne krydderurter. Funktionaliteten
er fin, for der er god bordplads til at anrette
maden på, plus et gasblus samt vandhane.

UDFORDRING 3
Spiseområde
Du finder ikke et fint dækket bord i Naturhaven. Hele haven indbyder nemlig til, at man
bukker sig ned, eller lægger sig på knæene for

at se nærmere på det liv, som der er iblandt
planterne. En træstub er ”god nok” som siddeplads, og det uklippede græs lige ved siden
af er da altid dejlig blødt at sidde på.

UDFORDRING 4
Aktivitets-/legeområde
Når Katrine og Lilli opholder sig ude - og det
gør de tit, så er en stor del af deres aktiviteter rettet mod at gå på opdagelse i den omkringliggende natur. Insekterne er et nemt
sted at starte med at kigge på livet i haven.
Legene består af insektindsamling og et
nærmere kig på, hvordan de ser ud under
lup. Det er en uudtømmelig beskæftigelse
for både unge og ældre, som sammen kan
lære af hinanden i et område, som vi alle
burde vide meget mere om, så naturen ikke
bliver taberen i vores velfærdssamfund.

UDFORDRING 5
Afslapningsområde
At være i pagt med naturen og opholde sig
der hele døgnet er noget, som Lilli og Katrine værdsætter højt. De har derfor valgt at
anlægge et shelter i forbindelse med deres
vandhul. Et shelter, hvori man kan sidde og

skue ud over naturen i haven. Her kan man
slappe af og lytte til naturens lyde og duften
af de mange planter. Her er verden enkel
og nærværende, og man kan lukke hverdagens stress og jag ude.

UDFORDRING 6
Færdiggørelse af haven
og mesterstykket
Den utroligt flotte trævæg er med til at understrege Lilli og Katrines havestil, hvor
naturen er i centrum. Væggen er med til at
ramme haven lidt bedre ind, så de besøgende netop kan holde fokus på de mange
aktiviteter inde i haven. Væggen er lavet i
samme materialer som indgangspartiet og
skaber derfor en perfekt bagvæg til hele haveanlægget. I slutspurten er det også lykkedes de to biologiveninder at få etableret
birkestammer med fuglekasser, der vil skabe ly og redeplads for så mange forskellige
arter som muligt. De sidste bede er plantet
til med endnu flere bestøverplanter og vilde
planter. Lilli og Katrine glæder sig til at besøge deres naturhave til næste år, for da vil
mange af deres nyplantede urter for alvor
vise deres værd.

MINDRE UDSNIT AF DE MANGE PLANTER, SOM ER I NATURHAVEN …
”VILDE PLANTER”

BUSKE OG TRÆER

STAUDER

SPISEOMRÅDETS URTER

Alm. syre
Alm. kællingetand
Vild gulerod
Løgkarse
Sankthansurt
Bulmeurt
Eng forglemmigej
Plettet gøgeurt
Slangehoved

Humle
Pors
Syren
Sommerfuglebusk
Hyld
Stikkelsbær
Solbær
Ribs
Aronia
Hindbær

Anisisop
Mjødurt
Engnellikerod
Engblomme
Lyngasters
Kæmpevalmue
Engelsk græs
Kattehale
Lavendel

Bronzefennikel
Tallerkensmækker
Salvie
Vulkansurkløver
Malurt
Laurbær
Salturt
Bredbladet timian
Vild timian
Stuehvidløg
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Den moderne
prydhave
Mathias og Rasmus er kærester, og det er
Mathias, der bare elsker alt, der har med
have at gøre. Rasmus er rigtig god til at
tegne og designe, og så elsker han at lege.
Deres fælles kompetencer har de fået rigeligt udfordret med anlægget af den moderne prydhave. De fleste beslutninger er
truffet og nedfældet på en haveskitse; men
de glæder sig begge til at fylde de forskellige haverum ud og dekorere dem, så de
bare står flotte og præsentable. Trods dommernes gode råd om, at ”less is more”, så
har de to drenge stålsatte holdt fast i deres
egen stil og ikke skruet ned for pynten.

En rigtig festhave
Rasmus og Mathias elsker at få gæster.
De iscenesætter derfor helt naturligt deres
have, så den byder velkommen til familie
og venner. I haven er der plads til at folde
sig ud med spil, slappe af i en hængekøje
og så selvfølgelig indtage et dejligt måltid
med mad lavet i udekøkkenet. I drivhuset kan man nyde varmen på
en kølig dag, for her har
de også indrettet sig, så
man nemt kan sidde
og læse i en bog eller
nyde en kop kaffe.
Parret har gjort op
med den traditionelle
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prydhave med lige linjer, klippede græskanter og planter opdelt i hver deres fraktion.
Hos Mathias og Rasmus blander de planterne, så de som et stort blomsterhav beriger med deres allerstørste ynde. Der er
knald på farverne, for der er ikke tale om
blomsterbede med farver afstemt tone i
tone; men helt mix er det dog ikke, for de
har bevidst valgt planter med lime, pink og
blå farver, der peppes op af enkelte orangefarvede blomster.

Kæmpejernurt
– Verbena bonariensis
En af de mest dominerende planter i den
moderne prydhaves blomsterbed er kæmpejernurten, som på latin hedder Verbena
bonariensis. Den står med sine svævende
blomsterstande som overstander for de lidt
lavere stauder i bunden af bedet. De små
lilla blomster tiltrækker en hel del insekter
og skaber den perfekte stemning i haven.
Kæmpejernurt er ikke en fuldt hårdfør plante, men den er værd at plante år efter år, for
blomstringstiden fra juli – oktober gør den til
en vigtig blomst i haven.
Gartnertips: Inden vinter bør du klippe alle
blomsterstande af og fjerne dem fra bedet. I milde vintre vil planten nemlig så sig
selv i tusindvis, og så får du travlt med at
luge…

UDFORDRING 1
Indgangsparti, stisystem
og drivhuset
De rustikke stammer, som danner rammen
om Mathias og Rasmus indgang, sender
tankerne i retning af TV-serien Game of
Thrones. De maskuline stammer danner
et unikt mønster, og selve indgangen defineres af en fin sortmalet port. Stien fører
videre ind i haven, hvor man bagest finder
drivhuset. Ud over at være et drivhus med
chili og agurkeplanter, så er drivhuset ikke
mindst det sted, hvor parret ønsker, at man
slår sig ned. Reoler er indrettet med spændende loppefund, væggen er dekoreret med
en botanisk tavle, og der er plads til at lave
gartnerarbejde.

UDFORDRING 2
Udekøkken med krydderurtehave
Udekøkkenet er opbygget med traller og
lecablokke. Delene ligger løst ovenpå hinanden, så det er enkelt at ommøblere eller
flytte rundt, hvis man får brug for det. Køkkenet er rammet ind af en stolpekonstruktion, der har en rigtig god virkning på opfattelsen af, at der er tale om et specielt rum.
Køkkenet er strategisk placeret lige ved
siden af drivhuset; og foran den ene ende
af køkkenbordet er der bygget højbede af
pallerammer. Bedene er bygget i forskellige

niveauer, som giver et dynamisk udseende,
og får krydderurterne til at tage sig godt ud.
I køkkenet har Mathias og Rasmus indrettet
sig smagfuldt og funktionelt, så der både er
plads til pynt og til at lave mad.

UDFORDRING 3
Spiseområde
Når man sætter sig til bords hos Mathias
og Rasmus, befinder man sig næsten i centrum af haven. Havens største blomsterbed
er placeret umiddelbart op ad spiseområdet, som er placeret i udekøkkenets nærmeste zone. Bordet er rundt, så der er plads
til mange mennesker, for hos kæresteparret
skal der være plads til masser af gæster.

UDFORDRING 4
Aktivitets-/legeområde
Rasmus elsker at spille og lege. Parret har
valgt at dykke ned i Harry Potter universet
og har opstillet de tre høje runde mål fra
Harry Potter spillet quidditch, hvor deltagerne på flyvende koste scorer point med
en flyvende bold. Tilskuerpladsen er flot
dekoreret med blomsterfyldte krukker, der
ligesom køkkenet er bygget op på traller og
lecablokke. Den lille plet med grønt græs
kan nemt streges op som bane til eks. kongespil.

UDFORDRING 5
Afslapningsområde
Høje træer og hængekøjer synes at være
nøgleordene til et afslapningsområde hos
Mathias og Rasmus. I mangel af ”rigtige”
træer har parret støbt store stammer. Der
vil gå nogle år, inden de plantede egetræer
bliver store nok til at klare jobbet. Træstammerne falder godt ind i havens miljø og matcher indgangspartiet.

UDFORDRING 6
Færdiggørelse af haven
og mesterstykket
Havens mange delområder er, indtil sidste
runde, spredt lidt løst rundt i den 320 m2
store have. Via indgangspartiet er man blevet inviteret ind i en have, der er fyldt med
en masse planter, blomster, krukker, højbede og byggeelementer. Den sorte drivhusramme er smagfuldt blevet videreført i
bygningskonstruktionen over udekøkkenet;
men nu er det blevet tid til at fuldende havens endelige design. Derfor består Mathias og Rasmus mesterværk af pergolaen,
som netop fører gæsterne sikkert ind og
igennem havens mange områder. Også
pergolaen er malet sort og står flot og høj,
mens man betræder ”den røde løber”, der
er flankeret af spændende planter i krukker.

HVAD ER BRUGT I HAVEN …
Kruspersille
Rosmarin
Marokkansk mynte
Merian, Origanum laevigatum ’Herrenhausen’
Rød skovsyre
Purløg
Bredbladet timian, Thymus pulegioides
Anisisop, Agastache ’Blue Fortune’
Rødbladet salvie, Salvia off. ’Purpurescens’
Geranium ’Rozanne’
Helichrysum petiolare ’Silver’
Verbena bonariensis
Blåkant, Nepeta ’Six Hills Giant’
Lodden løvefod, Alchemilla mollis

Solbrud, Helenium ’Moerheim Beauty’
Kvan, Angelica gigas
Kattehale, Lythrum salicaria ’Robert’
Purpursolhat, Echinacea ’Hot Summer’
Elefantgræs, Miscanthus ’Malepartus’
Elefantgræs, Miscanthus ’Gracillimus’
Dahlia
Sommerfuglebusk, Buddleja ’Black Night’
Hindbær
Brombær
Hassel
Rødeg, Quercus rubra
Rødbladet søjlebøg, Fagus ’Dawyck Purple’
Guldskælbregne, Dryopteris affinis

HAVEGLÆDER
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KAMP TIL HÆKKEN…

Familiehaven for
børn og voksne
Det var Tina, der meldte parret til Kamp
til Hækken, for hun er ikke bange for nye
udfordringer; og når det gælder en aktivitet, som familien kan være sammen om, så
går det op i en højere enhed. Michael elsker sin familie og elsker at være sammen
med Tina og deres søn Noah om projekter,
så han var frisk på udfordringen, som han
tager op med ønsket om at vinde. Der er
rigtig mange processer, som både Tina og
Michael slet ingen erfaring har med; men de
har taget udfordringen op og har mod på
at sætte netop deres præg på haven bag
hækken på Egeskov. Temaet for deres have
falder helt i tråd med det familieliv, som parret skatter så højt. I haven skal der være
plads til både børn og voksne – både hver
for sig og sammen.

Sanserne får frit spil
Familiens yngste, Noah på fire år, elsker at
være ude og prøve alting af. Sammen med
mor og far afprøves alle sanser, og derfor
indeholder Familiehaven mange sanserelaterede elementer. Bare tæer på fliser, der er
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støbt med forskellige former for natursten og
skaller vækker alle sanser under fødderne.
De mange blomster i haven vækker synsog lugtesansen; og smagssansen får frit løb,
når frugterne på de mange buske og træer
høstes, og grøntsagerne i højbedene trækkes op af jorden. Oplevelsen af at slå kolbøtter ned ad den lille høj, eller oplevelsen af
at kunne hjælpe til, når de voksne har travlt
med at plante alle blomsterne, er netop det,
familiehaven handler om, og som Tina og
Michael giver deres bud på i konkurrencen.

UDFORDRING 1
Indgangsparti, stisystem
og drivhuset
Kan man give sin have sjæl? Ikke desto
mindre er det netop det, som Michael og
Tina ret vellykket formår at gøre, når de allerede med indretningen af stisystemet og
indgangspartiet har udført de første spæde
indledende øvelser til den have, som meget
snart skal stå helt færdig. De har valgt at anvende brugte teglsten som belægning, og
så prøver de for første gang at mure for at

lave to søjler, som udgør indgangen til deres
smagfulde have. Ved indgangen til drivhuset
passerer man en meget fin grøntsagshave af
højbede, som er anlagt i det flotte cortenstål.
Drivhuset er placeret centralt i haven, for
netop et drivhus er de ret glade for at kunne
benytte sig af, da de ikke tidligere har haft
dette. Ud over de dejlige hjemmedyrkede
grøntsager i kapillærkasser, skal der være
så hyggeligt, at man søger ly en regnvejrsdag og stadig oplever udelivet – sammen.

UDFORDRING 2
Udekøkken med krydderurtehave
Genbrug og finurligt indrettede haveelementer har Tina flair for at finde. Via sociale
medier som Instagram og Pinterest, finder
hun inspiration til utraditionelle måder at
indrette haven på. Derfor er udekøkkenet i
Familiehaven også helt speciel. Et gammelt
karlekammerskab er blevet malet med vejrbestandig maling og er indeni indrettet som
et helt lille køkken, som nemt lukkes af låger. I køkkenet kan man nemt skylle grøntsagerne med vand fra den fint monterede

vandhane, og der er god plads til service
i de fine skuffer. Krydderurtehaven er indrettet i et tilsvarende gammelt møbel – en
kommode, hvorfra planterne vælter ud med
al deres frodighed og charme.

UDFORDRING 3
Spiseområde
Spiseområdet er et vigtigt aktiv for Familiehaven. Her mødes man, når der er pause fra
leg, afslapning og gøremål. Spiseområdet
ligger mellem udekøkkenet og drivhuset,
og her har parret opsat ”vægge” af brugte
blyindfattede vinduer. Hele området er indrettet med fine blomster i krukker og bede,
og materialer og møbler er igen loppefund.
Underlaget er ølandsbrud med fine mosaikker af strandsten, som familien har samlet
på én af deres mange ture til Vesterhavet.

UDFORDRING 4
Aktivitets-/legeområde
Det er vigtigt for Michael og Tina, at både
børn og voksne har deres områder i haven,
hvor der kan leges. Omdrejningspunktet i familiehavens legeområde er Noahs have, hvori
den lille græshøj med hulen netop er det område, hvor der kan hygges og leges. På træstubbe skåret i forskellig højde kan man gå
balancegang, og så er der selvfølgelig al aktiviteten omkring højbedene, hvor tilblivelsen af
de dejlige grøntsager også er en god aktivitet.

UDFORDRING 5
Afslapningsområde
Nu er det de voksnes tur! Hvis der skal slappes af i en have, hvorfor så ikke indrette haven med et udendørs bad? Et dejligt romantisk islæt til familiehaven, som giver Michael
og Tina mulighed for at være nærværende,
kærlige og samtidig få slappet helt af. Vildmarksbadet er indrettet bagest i haven, hvor
parret i fred og ro kan nyde tilværelsen. Når
man bliver træt af at ligge i det varme vand,
så kan man snuppe en lur på de behagelige
liggestole, som familiehaven også rummer.

UDFORDRING 6
Færdiggørelse af haven og mesterstykket
Det sidste område, som Familiehaven
mangler at få indrettet, er endnu et element,
der binder familien sammen - et bålsted. I
lyden af knitrende træ, i flammernes skær
og i duften af brænderøg kan hele familien
krybe sammen i den store loungesofa, som
er lavet af paller. De smukke genbrugsteglsten er lagt i en flot cirkel omkring bålet, der
er formet i en cirkel af cortenstål. I de skønneste omgivelser af blomsterbede, hækelementer og et gammelt jernstakit er man
hensat til en dejlig familietilværelse, som det
er lykkedes Michael og Tina at skabe.

HVAD ER BRUGT I HAVEN …
Havehortensia
Havehibiscus
Hypericum
Sommerfuglebuske
Birketræ
Bøgehæk elementer
Div. frugttræer
Brombær
Hindbær

Jordbær
Lavendel
Hosta
Purpursolhat i sorter
Blodgræs
Elefantgræs
Rørhvene
Katteurt
Staudesalvie

Storkenæb
Pileurt
Alunrod
Solhat
Asters
Stenurt
Montbretia
Singrøn
Efeu

Skønhedsøje
Kanna
Dahlia
Persille
Rosmarin
Timian
Ananassalvie
Solbærsalvie

HAVEGLÆDER
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Afgørelsen af

Kamp til Hækken
Foto: Lotta Lemche

Den dag, hvor afgørelsen faldt, viste haverne sig fra deres absolut bedste side. Der
var tændt op i bål, pyntet op med hynder
og puder, og bordet var dækket til gæster.
Afgørelsen faldt i regnvejr. Det betød, at de
100 personer, som udgjorde publikumsjuryen, gennemgik haverne i den fineste sensommerregn. De semiprofessionelle haveejere skulle alle tildele haverne hhv. 1, 2, 3
og 4 point. Stemmerne blev lagt sammen,
og de fire haver kunne så få deres point.
Publikumsjuryen udgjorde 1/3 af den samlede vurdering, og de andre 2/3 stod de to
dommere for.

Alle kom godt i mål
Der var kamp til hækken i konkurrencen,
hvor alle fire par opnåede at vinde hver
deres område og dermed 10.000 kr. eks-

tra til deres budget. Mathias og Rasmus
opnåede at vinde to gange, og det blev da
også dem, der slutteligt – med stor hjælp fra
publikumsjuryen - vandt hele konkurrencen
Kamp til Hækken, som udløser en præmiesum på 200.000 kr.

ske åre hos de unge mænd, der gerne ser
deres hjem og have fyldt op med masser af
gæster. Havens lege- og aktivitetsområde
favner muligheden for mange havelege, og
den fine tribune levner også plads til bare ”at
hænge ud” i de flotte omgivelser.

Fest og farver
vandt konkurrencen

Haveglæder ønsker
vinderen tillykke

De mange blomsterfarver og den flotte
iscenesættelse var afgjort med til at sikre
Mathias og Rasmus sejren. Deres smagfulde og stilsikre kurs appellerede til den
brede smag. Deres have er indbydende og
åben for alle, der ønsker at kigge nærmere
på den. Planternes frodighed og blomsterrigdom fylder havens rum ud på smukkeste
vis. Letheden i udekøkkenets indretning giver rig mulighed for at udfolde den kulinari-

Vi vil gerne ønske Rasmus og Mathias tillykke med deres sejr – det er godt gået!
Vi elsker planter, og det som planter kan
gøre ved en have. Det er til fulde opfyldt i
den moderne prydhave, som Rasmus og
Mathias har skabt. Drømmen om at kunne
indrette med så mange blomster, krydderurter, krukkeplanter, græsser og buske er
hermed bevist opfyldt – og så endda på
nærmest rekordtid. De har bevist, at man
kan anlægge en have med fuldt funktionsdygtige haverum på en bar mark omkranset
af en ligusterhæk. Det glæder vores planteelskende hjerter at se ungdommen gå på
med krum hals for at nå i mål med deres
ønsker. Stort tillykke til jer begge!

Haveglæder takker alle fire par for deres
deltagelse og medvirken til at gøre Kamp til
Hækken til en programserie, der er med til at
inspirere og underholde alle os, der ikke er
haveforskrækkede, men helst ser nye muligheder for at lave lidt om i haven hvert år.
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Enden på konkurrencen

Alligevel er ”ryggene rette”, for alle fire haver er fuldt bestået. De er blevet godkendt
med højeste karakterer, for det er nogle
utrolig flotte løsninger, der er kommet i alle
haverne. Igennem hele opbygningen af de
enkelte haverum har dommerne givet deres
kritik, som parrene har fulgt.
De ser på hinanden – nye venskaber er
skabt med haven som omdrejningspunkt,
og livet går videre. De kan se tilbage på en
hektisk periode i deres haveliv, hvor de er

Når kameraerne er slukkede, de levende lys
og bålet er slukket, og hynderne er flyttet
ind i drivhuset i ly for mere regn, står de fire
par tilbage og ser lidt triste ud. Lidt mere
end tre måneders arbejde, hvor havens enkelte områder et efter et er blevet anlagt og
bedømt, er slut. Vinderen er fundet, og de
fire hold ser tilbage på en hektisk sommer,
hvor der er blevet slidt og slæbt. Familier er
blevet forsømt og meget skal indhentes.

1 4

blevet udfordret - ofte til det yderste, men
hvor hjælpen har været at finde lige på den
anden side af hækken. Fremover vil de sikkert mødes i deres egne haver, som helt
sikkert vil stå endnu tydeligere, nu da de
ikke længere skal bruge hele sommeren på
at konkurrere på Egeskov Slot.

6

2

Tips og tricks fra vinderhaven

1	Brug træskeer som skilte i køkkenhaven
2	Brug rionet som transparent rumdeler – og 7
klatrestativ

3	Alternativ opbinding af et træ – rebet skal
løsnes i takt med, at stammen vokser

4	Brug gamle glasflasker som skilte til planterne

3 5	Brug de dekorative – og spiselige – artiskokker i blomsterhaven

6	Få blomsterbedet til at bugne ved at plante

tæt, gentage de samme planter flere gange i bedet og så holde farverne i kort snor

7	Brug en træstige som stativ til tomatplanterne

5
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HUSK
at pæoner ikke må
plantes dybere, end det
niveau de står i i potten.
Plantes de for dybt,
vil de ikke danne
blomster.

Nostalgiske

pæoner
22
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Sådan får du succes
med pæoner i din have
Plantetidspunkt
Pæoner sælges i potter, og du kan
plante dem året rundt, når blot jorden
ikke er frossen.

Jordforhold
Plantes i en helt almindelig porøs og
godt drænende havejord.

Lysforhold
Pæoner elsker sol.

Vand og gødning
Vand i forbindelse med plantningen
og jævnligt det første år. Gødskning
med almindelig havegødning hvert
forår.
De lyse aftener inviterer til endnu
flere timer i haven, og det er bare
med at nyde dem i fulde drag; for
der er nu ikke noget så godt som at
indtage måltiderne i haven sammen
med familien og vennerne.
Lad blot tankerne søge til barndommens have, hvor bonderoser
og duftende silkepæoner var med

til at understrege det fantastiske
ved at være i en have. Pluk lidt af
haven ind til havebordet – her er det
nemt at skabe en nostalgisk stemning.
De små gule blomster, der er sat
sammen med pæonerne er fra
stauden løvefod.

Pasning og pleje
Kraftigtvoksende pæoner har brug for
støtte, så de tunge blomsterhoveder
ikke falder ud. Bind en snor rundt om
hver enkel plante, når blomsterstandene begynder at komme til syne.
Toppen klippes af hvert tidligt forår,
inden de nye spirer kommer op af jorden.
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Silkepæon ’Bowl of Beauty’



Silkepæon ’Buckeye Belle’



Silkepæon ’Coral Sunset’



 ilkepæon
S
’Duchesse de Nemours’

2

© spijker, hillegom, holland

3

4

Duftende ca. 60 cm høj pæon med
halvfyldte tofarvede blomster i juni – juli
måned. Farvespillet mellem sart rosa
og den lyse midte med de flossede
blade er unik.

80 cm høj pæon med halvfyldte
mørkerøde duftende blomster, der er
udformet som en engblomme. Den
blomstrer i juni – juli måned.

Halvfyldte dejligt duftende orangerøde
blomster i juni – juli. Bliver 60 – 70 cm
høj. En særpræget og lidt usædvanlig
pæonsort.

Fyldt hvid pæon med skøn duft. Blomstrer i juni – juli og bliver omkring 80
cm høj. Sorten er stabil hvid og meget
smuk.

5
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Silkepæon ’Karl Rosenfield’



 ilkepæon
S
’Monsieur Jules Elie’

6

8

En gammel og solid kending. ’Karl
Rosenfield’ når at blive 80 cm høj og
blomstrer i juni – juli måned med mørkerøde dejligt duftende blomster.

Særdeles smuk og helt fyldt rosa
pæon med skøn duft. Blomstrer i juni –
juli måned. Bliver omkring 70 cm høj.



Silkepæon ’Peter Brand’



 ilkepæon ’Sarah
S
Bernhardt’

Noget af en spradebasse med store
fyldte mørkerøde duftende blomster
i juni – juli måned. Planten bliver omkring 80 cm høj.

Et sikkert valg. ’Sarah Bernhardt’
pæonen står med de karakteristiske
rosafarvede fyldte blomster, der er
draperet af røde stænk. Blomstrer i
juni – juli måned og dufter fantastisk.
Planten bliver omkring 80 cm høj.

10 krydderurter

du ikke kan undvære i køkkenet
Krydderurter kan transformere et måltid til en fest. Udover at give maden et appetitvækkende udseende, øger det både
den aromatiske oplevelse såvel som den smagfulde. Krydderurter er dekorative planter i haven, hvor de også er med til
at øge antallet af nyttige insekter og derved opretholde havens naturlige diversitet.

Basilikum, Ocimum basilicum
Fransk estragon,
Artemisia dracunculus
Opskrift på
Kryddersnaps
• 900 ml vodka eller Brøndumsnaps
• 25 g friske blade fra fransk
estragon
• 1 stang vanilje
• 350 g rørsukker
Blandingen skal trække i en
måned, hvorefter den sies og
kan nydes.

Fransk estragon vokser til en busk på
omkring 60 cm. Den danner gule blomster om sommeren. Hver vinter løvfældes
busken, der overvintrer som træagtig
plante.
Afhjælper dårlig fordøjelse og er generelt
appetitvækkende.
Findes især i armensk og tyrkisk mad,
men har fundet vej til det danske køkken,
hvor den bruges i kryddersmør, patéer,
lyse kødtyper og i sauce. Er almindelig i
kryddereddike.

Urteagtig krydderurt, der yder sit allerbedste
på en god varm vokseplads i drivhuset eller en sydvendt plads i læ. Overvintrer
ikke.
En rigtig sommerkrydderurt, der gør sig godt sammen med tomater, salat,
på pizza, som pesto og
generelt sammen med
de fleste italienske retter.

Opskrift på
Basilikumolie
• 500 ml koldpresset olie i god kvalitet
• 2 håndfulde friske basilikumblade
Rengjorte basilikumblade blandes med
olien og trækker i 2 – 3 uger, hvorefter
bladene sies fra, og olien er klar til brug.

Pebermynte, Mentha spicata

Opskrift på

Kraftigtvoksende 30 – 50 cm høj mynte, der spreder sig med udløbere, der hurtigt sætter nye rødder. Robust og fuldt hårdfør krydderurt, der mister
bladene hver vinter. Findes i mange forskellige sorter med tilhørende forskellige smage.
Pebermynteolie er almindeligt brugt i medicin, der
skal smertelindre diverse lidelser.
Smagen af mynte tilsat mad gør en forskel.
Salater med tomat, agurk og mozzarella- eller
fetaost tilsat mynte er velsmagende, ligesom
mynte i kolde supper ændrer hele smagsregisteret. Mojitomynte i drinks og chokolademynte i
kager er både dekorative og et sommerhit.

Pebermyntesirup
• Et stort bundt mynte
• 1 kg sukker
• 20 g citronsyre
• 2 l vand
Rengjorte mynteblade lægges i
blød i de 2 l vand i ca. 2 døgn.
Bladene sies fra, og vandet
koges op sammen med sukker og citronsyre. Når væsken
er sirupsagtig, hældes den på
rengjorte flasker.

HAVEGLÆDER
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Salvie, Salvia officinalis

Opskrift på

Kryddersalvie findes i flere forskellige sorter med grønne, rødlige eller hvidbrogede
blade. Bliver 30-50 cm høje planter, der
beholder de fleste af bladene hver vinter.
Denne art af salvie kaldes også for lægesalvie, og det skyldes dens eminente evne
til at rense sår.
Salvie er især velegnet til retter, der har et
højt fedtindhold. Prøv også at tilsætte lidt
frisk salvie til saucer.

Kyllingefyld
•
•
•
•

ca. 125 g hakket svinekød
1 tsk. olivenolie
75 g finthakket løg
1 spsk. finthakkede friske
salvieblade
Alle ingredienser blandes sammen og fyldes i kyllingen, som
steges hel.

Merian, Origanum vulgare
20 – 40 cm høje kompakte planter med mange fine skud.
En fuldt hårdfør krydderurt, der hvert år danner meget top
og blomstrer fra juli – september.
Merian har en beroligende virkning.
Dejligt krydderi sammen med kartofler, svinekød og pizza.
Smager formidabelt sammen med linser og er generelt et
godt modstykke til fed mad. Tomatsaucer og andre italienske retter gør sig bedre, når merian er tilsat.

Opskrift på
Merianvin
• 1 flaske hvidvin
• 1 håndfuld frisk merian
Vin og merian blandes og trækker tillukket i en flaske i to uger.
Køl nu vinen ned og nyd den friske smag.

Persille, Petroselinum crispum
Toårig urt, der dør efter blomstringen år to, så derfor
planter vi persille hvert år. Kruspersille og bredbladet
persille bliver ca. 20 – 25 cm høje.
Er rig på vitamin A, B, C (tredobbelt af appelsin)
og E samt mineraler. Skulle kunne sænke et
højt blodtryk, dæmpe mavesmerter og
rense en plaget nyre.
Bruges i et væld af retter med fjerkræ,
oksekød, svinekød og
fisk. Anvendes frisk i
salater og som grønt
drys på smørrebrød og
nye kartofler.
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Vintersar,
Satureja montana
Lav kompaktvoksende krydderurt
med oprette grene og hvide blomster fra august – september. En
fuldt hårdfør og robust krydderurt.
Udover at medvirke til lettere fordøjelse, er blade fra vintersar eminente
som lindring efter bi- eller hvepsestik.
Den varme peberlignende smag er
rigtig god sammen med bønner,
men kan generelt tilsættes retter,
der gerne må smage af peber. Du
kan nedsætte mængden af salt i
din madlavning, hvis du anvender
vintersar.

Opskrift på
Alternativt grønt drys
• 1 kvist frisk persille
• 1 kvist havekørvel
• 1-2 blade fra fransk estragon
• 1 lille kvist purløg
Alle grønne dele hakkes fint og
blandes sammen. Er især velegnet til retter med æg.

Rosmarin, Rosmarinus officinalis

Opskrift på

Middelhavsplante, der skal overvintres relativt tørt og i ly for udtørrende kolde vinde og sne. Bliver ca. 50 cm høj, er stedsegrøn og
blomstrer i maj måned med blåviolette blomster.
Rosmarin findes i cremer, hvor olien er med til at genopbygge
trætte muskler og afværge kramper og gigtlignende smerter.
I madlavningen er det et must at have rosmarinkviste til retter med
lam, kalv, kylling, fisk og tomatsauce.

Rosmarinmarinade
• 1 spsk. vineddike
• sort peber
• 3 fed hvidløg
• 150 ml olivenolie
• 1 håndfuld rosmarin
Lad kødet marinere i minimum
en time, inden det tilberedes.

Opskrift på
Dressing med vintersar
• 150 ml cremefraiche
• 1 spsk. finthakkede friske
vintersarblade
Cremefraiche røres med vintersar og smages til med lidt
salt og peber. Dressingen er
velegnet til salater med masser af bønner.

Purløg, Allium schoenoprasum
Flerårig hårdfør grøn tuedannende plante, der bliver
omkring 30 cm høj. Blomstrer med fine lilla spiselige
blomster i juni måned.
Højt indhold af vitaminer og mineraler, der er med til
at øge appetitten og fordøjelsen.
Bruges sammen med æg, i kartoffelsalat, i retter
med champignon og som grønt drys på smørrebrød
samt i salater og dressinger.

Opskrift på
Purløgspesto

Timian, Timian vulgare/citriodorus
15 – 20 cm høje kompakte planter med mange fine
skud, der danner blomster i juli-august måned. Vintergrøn plante, der ikke må stå i for fugtig jord.
Timian indeholder thymol, som
er et naturligt antiseptisk middel, der afhjælper halsonde,
Opskrift
betændelse og forkølelse.
Bag et brød
Middelhavskrydderurt der bimed timian
drager til smagen i retter med
Tilsæt 1 spsk. timian
fisk, kød, supper og saucer.
til din gærdej og pynt
Prøv også at tilsætte timian til
brødet med små kvidressinger.
ste af timian, inden du
bager det.

• 150 g finthakkede purløg
• 100 ml olivenolie
• 5 g salt
• 2 fed hvidløg
Blendes sammen og opbevares
i et rengjort glas i køleskabet.
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Plant i flere lag

– stauder og prydbuske i samme bed

Det skal du lægge mærke til, når du vælger planter
Planternes individuelle arkitektur siger noget om, hvordan deres vækstform bliver.
Ved at opdele planterne efter arkitektoniske
karakteristika, så får man hjælp til at sammensætte bedet.

Bredbladede bladstauder
Stauder, der danner blade så tæt på jorden,
at der ikke kan vokse andet. De blander sig
sjældent med andre planter.
Eks. Astilbe, bispehue, bregner, juleroser

og påskeklokker, alunrod, hosta, løvehale
og bronzeblad.

staudesalvie, sankthansurt, finbladet græs,
mosebunke og lampepudsergræs.

Tuedannende planter, der har
vækst i lav højde

Stauder med svage stængler

Planter, der er vant til at stå tæt sammen
og levner plads til, at blomsterstængler kan
komme til deres ret over plantelaget.
Eks. Løvefod, stjerneskærm, purpursolhat,
vortemælk, storkenæb, dagliljer, nellikerod,
iris, raketblomst, katteurt, valmue, solhat,

En interessant gruppe af planter, der med
lange stængler får bedet til at se naturligt,
men også noget rodet ud. De skal plantes
tæt sammen med andre planter, så stænglerne har noget at læne sig op ad. Eks. bjergmynte, bjergknopurt, engstorkenæb, blåhat,
katteurt, staudepotentilla og lægekvæsurt.
fortsættes side 30 …
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Et farverigt bed, hvor sommerfuglebusken
giver volumen i baggrunden og den japanske spiræa i højre hjørne dækker bunden.
De skønne purpursolhatblomster står i fin
kontrast til de lodrette blomster på india-

nermynte i samme farvetone. I forgrunden
er her valgt karryurt og en sommerblomst,
der hedder Ajania, men de kan erstattes af
eks. lave stenurt. Den oprette grålige plante
er gråbynke, som godt kan blive 60 cm høj.

Når man lader sig inspirere af naturens mangfoldighed, så ligger det
lige for at kombinere stauder og prydbuske i havens bede. Naturen
er også din have, og som haveejere forpligter vi os til at øge muligheden for, at den fortsat kan rumme mange forskellige insekter og
vilde dyr. En måde at sikre denne biodiversitet på er ved at plante
mange forskellige slags planter.

husk

altid at tjekke
planternes kr
av
til lysforhold.

Det kan buske
•	I et bed vil buske give volumen, tyngde og være med til at dele
rummet op
•	Blomstre om foråret eller sommeren og mange får flotte høstfarver eller danner bær
•	Øge biodiversiteten og give ly og læ til havens fugle
• De er meget hårdføre og svigter sjældent

Have uden planter
Nej vel? En have skal indeholde både træer, klatreplanter, buske,
stauder og grøntsager. Det behøver ikke være en ensformig grøn
have, for udvalget af planter er så stort, at næsten alt kan lade sig
gøre. Kunne du tænke dig at indrette din have, så den får et lidt
mere naturligt look, så er det en god idé at kombinere planter fra
forskellige grupper i samme bed. På de næste sider giver vi dig
eksempler på forskellige løsninger, hvor stauder og prydbuske er
plantet i samme bed.

Vær opmærksom på, at mange buske med årene vokser sig store
og brede. Plant med stor afstand og husk at beskære hvert forår
inden løvspring.

Er det et rosenbed med stauder eller et staudebed med
roser? Faktum er, at roser og stauder klæder hinanden ret
godt, så hvorfor ikke kombinere dem? Roserne er her ”pakket ind” i forskellige sorter af storkenæb med de høje spir
af fingerbøl bagest i bedet. I forgrunden er der plantet blåkant, som tilmed er eminent til at huse guldøjer og andre
nyttedyr mod rosenbladlusene. I bunden er der desuden
plantet lammeøre og hosta.
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… fortsat fra side 28

Smalle stauder og løgplanter
Stærke oprette blomsterstande, der bærer
sig selv. De breder sig ikke og giver dermed
plads til naboen.
Eks. akelejer, fingerbøl, kvan, skovstorkenæb, liljer, kongelys, kæmpejernurt og lægebaldrian.

Oprette stauder
Her er der tale om lidt mere kraftigtvoksende oprette stauder, der fylder godt og ikke
giver plads til naboplanter. De fleste af disse
planter bærer deres blomsterstande selv,
men opbinding kan være nødvendig.

Eks. røllike, asters, montbretia, purpursolhat, mandstro, solbrud, hestemynte, pileurt,
høstfloks, violfrøstjerne, virginsk ærenpris,
rørhvene og elefantgræsser.

Bunddækkende planter
Ikke alle lave planter tåler at stå i skyggen af
kraftige planter, men levner du lidt plads til
dem forrest i bedet, vil de hurtigt brede sig
og fylde hullerne ud.
Eks, bjørnetidsel, krybende læbeløs, kæmpestenbræk, krybeklokke, stjerneklokke,
vårkærminde, tæppepileurt, timian, lave
ærenpris og hornvioler.

Sent blomstrende buske
Udover vores elskede roser, så er der faktisk en hel del skønne prydbuske, som
blomstrer fra slutningen af juli og frem til
september eller oktober.
Eks. sommerfuglebusk, fuchsia, havehortensia, alm. hortensia, ceanothus, mamelukærmebusk og potentilla.

Buske med mørke blade
Spændende kontrast til buske med lysere
blade. Buske med mørke blade er særdeles
populære at kombinere i bede, hvor det naturlige skal fremhæves.
Eks. Japansk løn, rødbladet hassel, parykbusk, blærespiræa, blodblomme, rødbladet
hyld og rødbladet diervilla

Buske med lysende blade
Ligesom planter med mørke blade kan gøre
en forskel i et mikset bed, så er planter med
gule eller lyse blade med til at skabe dybde
og liv i bedet.
Krybende benved, gulbroget liguster, gulbladet uægte jasmin, japansk spiræa, japansk løn, gulbladet trompetkrone og druehyld.

Stedsegrønne buske
Det kan godt være lidt af en udfordring at
få de stedsegrønne planter til at virke ”vilde”; men hvis de klædes på af planter, der
bløder op på det statiske udseende, får de
en anden rolle i bedet. De er nemlig med
til at skabe ro, når alt andet ”larmer”. Brug
nåletræer, der ikke bliver for høje og brug
selvfølgelig de dejlige bladstedsegrønne,
som du nemt kan styre størrelsen på med
en saks.
Eks. buksbom, dværgrododendron, skimmia, kristtorn, sukkertopgran, fugleredegran, dværgformer af tuja, dværgformer af
cypres, koreagran og taks.

Her er der fokus på den superflotte hvide
hortensia ’Annabelle’, som har selskab af
en almindelig hortensia med blå blomster. Bedet er derefter plantet til med forskellige astilber, hosta i forgrunden sammen med en småbladet efeu.
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Med sommerblomstrende grønne buske som
baggrund, følges dette
bed op af den pyramideformede sukkertopgran,
den flade fugleredegran
og den kugleklippede
buksbom. Bedet er derefter plantet til med
hvidbrogede prydgræsser, hvidbrogede hosta,
lyngfloks, riddersporer
og bredbladede stauder
som bronzeblad og løvehale.

Billedet er fra Blooms of
Bressingham i England.
Her er der plantet en rødbladet alunrod, der som
en flod flyder fra det ene
bed og over i det næste,
selvom en græsplæne
adskiller bedene. Forrest
er den røde flod flankeret
af storkenæb ’Rozanne’,
mens de blålige bjørnegræs i det bageste bed
måske skal forestille sten
i floden. Høj hjortetrøst
og elefantgræsser danner baggrund for den lysegrønbladede troldnød,
der blomstrer, når alt
andet er i forfald. I bedet
er der også plantet solhat, asters, staudesalvie,
nøkketunge og en fin
stedsegrøn fyr.
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Så blev det endelig forår med mange lyse timer og tid til haven. De fire par på Egeskov Slot har forvandlet deres
jordlod til brugbare haver, og vi ser i dette nummer af Haveglæder nærmere på de løsninger, som de hver især
har valgt. De har alle været igennem fem udfordringer, og det er der kommet spændende haverum ud af. Du
får også nogle af de tips, som parret, der vandt konkurrencen, har brugt til deres have.
Dette nummer indeholder også gode råd om maj måneds gøremål. Du kan dykke ned i pæonernes verden og
blive inspireret til at plante flere i din have; eller du kan planlægge dit indkøb af krydderurter til den kommende
sæson. Læs også om at plante i flere lag, så dine blomsterbede både består af prydbuske og stauder.

Scan QR koden og få et stort leksikon over
planter til din have. I app’en kan du søge oplysninger om buske, træer, roser, stauder, surbundsplanter, frugt og grøntsager.
Søg på farver, højde, modningstid og se, hvor
du kan anvende planterne. Du kan også læse

artikler om haveemner, du ønsker uddybet eller
se video af diverse gøremål i haven.
I havesæsonen vil der løbende være tips til,
hvilke aktuelle gøremål du skal udføre i haven.
App’en viser dig vej til dit nærmeste havecenter,
hvor vi glæder os til at se dig.
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