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Velkommen
til Haveglæder
Magasinet som giver inspiration,
viden og løsninger til haven.
Jeg suger varmen til mig og indånder drivhusets fugtige dufte, det er maj.
Nyder et par timer ved bordet i drivhuset med søndagens avis, havelitteratur
og frøposer. Køkkenhaven mangler stadig at blive sået og plantet færdig, men
det kan sagtens nås. I mellemtiden høster vi salat, spinat og små gulerødder
i drivhusets jordbede. Blomsterløg af tulipaner og narcisser, som blev sat her
i drivhuset sidste efterår, er nu afblomstrede og skal tages op. Vi har skåret
mange buketter til husets vaser, men nu skal pladsen gives fri til tomater og
agurker. Sådan en time eller to i drivhuset efter søndagsfrokosten er perfekt.
I vinter læste jeg Sommerfuglehave skrevet af bl.a. Michael Stoltze. En bog
om hvordan vores haver kan blive gode levesteder for farverige sommerfugle.
Bogen kan på det varmeste anbefales, og er udkommet på forlaget Gyldendal. Jeg troede, at jeg var nogenlunde ok til at kunne genkende de danske
dagsommerfugle, men erfarede, efter at have læst bogen, at det kunne jeg
godt blive bedre til. Så nu ligger der en lille bog – ”Dagsommerfugle”, der beskriver og illustrerer 65
af de mest almindelige dagaktive sommerfugle, på bordet i drivhuset. Om det er frokostøllen eller
varmen skal være usagt, men mængden af fascinerende navne som; admiral, kejserkåbe, fransk
bredpande, blåhale, sørgekåbe, blåfugl, guldhale, svalehale og hvid admiral, fremtræder pludselig
som et mindre hærslag på indersiden af mine øjenlåg.
Vinteren bød også på genlæsning af ”Op ad Kinas blå floder på plantejagt”, skrevet af Axel Olsen
(læs portrættet af ham inde i bladet). Axel Olsen rejste ikke udenfor Europa, så hans beskrivelse er
baseret på læsning af rejsebeskrivelser hjembragt af plantejægere og missionærer. Hæftet kan
ikke købes mere, men man kunne ønske sig, at Haveselskabet genoptrykte det, nu der er fokus
på det fantastiske arbejde og den betydning, som Axel Olsen har haft for hjemtagelse og afprøvning af oversøiske planter til danske haver. Det er som oftest udenlandske plantejægere og botanikere, der har fundet planter verden over, som enten er egnede som stue- eller haveplanter.
Danmark har også opfostret store botanikere, der er faktisk et hav af dem, men de er ikke specielt
kendte i offentligheden. Skulle man finde emnet plantejægere spændende, så er der skrevet en
udmærket engelsk bog – ”The secrets of Great Botanists and what they teach us about gardening”.
FN har slået alarm. På grund af mennesket er en million dyre- og plantearter truet af udryddelse,
og det går ufattelig stærkt. Jørgen E. Olesen, der er professor i Agroøkologi ved Aarhus Universitet, opfordrer os alle sammen til at tage fat i det små, og udtaler ”Alle midler skal tages i brug for at
redde, hvad reddes kan. Ikke kun for naturens skyld, selv om jeg i og for sig synes, det er grund
nok, men også af hensyn til, at kloden kan fungere. Selv kan vi begynde med at skaffe lidt mere
vildhed ind i haver og parker i stedet for alt det græs. Nogle gange er det underkendt, at vi selv kan
gøre noget,” udtaler Jørgen E. Olesen, som kalder parcelhushaver og parker med pænt klippet
græs for ”den grønne ørken”.
Jørgen E. Olesen har lavet et regnestykke. Danmarks 1,5 millioner husstande med haver, som hver
især omlagde 100m2 til at blive mere vild, ville give 15.000 hektar. Hvis kommuner og boligforeninger gør det samme, ender vi op på 25.000 hektar vildskab. Skulle vi ikke hjælpe det scenarie på
vej?
Tre gode råd fra professoren: 1) Giv insekter og dyr skjulesteder. Lad nedfaldne grene ligge bagest
i haven og rådne. 2) Mindre plæne og flere blomster. Fræs for eksempel havens hjørner for at få
næringsstofferne lidt væk og så vilde blomster. 3) Buske er også godt. Helst nogle med blomster
som giver pollen til bier. Haveglæder tager i alle fire numre i dette år fat på, hvordan vi alle kan
hjælpe biodiversiteten og dyrelivet i haven, så læs mere om insekter inde i bladet.
Havecentrene har masser af insektvenlige planter og insektboer.
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Dyrk selv
Vi hungrer efter at høste de første grøntsager fra haven. I takt med
at alt springer ud fra svulmende knopper på træer, buske og i bunden af staudebedet, så er der også liv i køkkenhaven.

Rabarber

En, to måske tre rabarberplanter? De fleste haver har plads til at
plante rabarber, og når du først er begyndt at bruge de flotte bladstilke i køkkenet, så kan der blive behov for flere planter. Rabarber
er nemlig nemme planter at få til at lykkes. Nye planter skal man dog
undlade at høste bladstilke fra de første to år.
Rabarber er en knold, som hvert forår danner store hårde knopper,
der udvikler sig til blade for enden af tykke stængler. Den mest
nænsomme høstmetode får man, når man forsigtigt trækker stænglerne, og hele bladhælen følger med. Nu kan knolden udvikle nye
blade, og der er ingen sår. De fleste rabarbersorter kan man høste
fra foråret til ca. 1. juli. Derefter trækker planten næring tilbage til
knolden.
Planter du en remonterende rabarber – en sort, der både vokser
forår og efterår, så kan du allerede høste friske stængler igen fra
august måned.

Plant og plej
Rabarber trives godt i
en fugtig jord, der dog
ikke må være vandlidende. De
skal stå i fuld sol eller halvskygge.
Planteafstand på 1 m og rækkeafstand på 1 m.
Når du planter en ny rabarberplante, så må du ikke grave den for
dybt i jorden. Pottens overflade skal flugte med jordhøjden. Med tiden vil knolden arbejde sig op af jorden, og du må ikke dække den
til med tung våd jord.
Rabarber vokser kraftigt og skal
derfor også tildeles gødning. I
det tidlige forår skal du
gøde med naturgødning,
og når bladene falder,
så dæk jordens overflade mellem planterne med lidt jordforbedring eller kompost.
Rabarberplanterne vil
gerne blomstre, men
da blomsten kræver en
del energi, så skal du
skære den væk.
Tips Hvis du vil tage forskud på rabarberhøsten, så sæt en
lystæt klokke over knolden. Nu vil planten strække sig efter
lyset og danne lange sprøde stængler

Du må
ALDRIG
anvende de
grønne blade til
madlavning, da de
indeholder skadelige stoffer.

Sorter
Der er forskel på sorternes farve og syreindhold. I dette skema kan du danne
dig et overblik over de enkelte sorters indhold.
Mængden af æblesyre er med til at forstærke smagen, mens mængden af
oxalsyre bør være mindre, da den ingen indvirkning har på smagen.
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Sortsnavn

Type

Farve

Æblesyre

Oxalsyre

Elmsfeuer

Jordbærrabarber

Gennemfarvet rød

Middel

Middel

Holsteiner Blut

Jordbærrabarber

Rød stilk

Middel

Middel

Elmblitz

Vinrabarber

Rødgrøn stilk

Højt

Lavt

Spangsbjerg

Vinrabarber

Rød stilk

Middel

Middel

Timberley Early

Vinrabarber

Rødgrøn stilk

Høj

Middel

Vinrabarber

Vinrabarber

Gennemfarvet rød

Middel

Middel

Livingstone

Remonterende

Rødgrøn stilk

Middel

Lavt
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Artiskokker

Artiskokkens store udbredte grågrønne blade med små torne er
særdeles dekorative. Det er derfor oplagt at dyrke artiskokker i din
prydhave. Omvendt så er artiskokkerne med til at gøre din køkkenhave ekstra dekorativ – når de blot får sol og varme, så vil planterne
også nå at danne flotte knopper, som smager herligt.
Artiskokplanten er flerårig. Den vil derfor hvert år vende tilbage med ny
top af blade og blomster. Dog er artiskokken ikke helt hårdfør, så for at
være på den sikre side, er det nødvendigt at starte forfra hvert år. Det
er især efterårets vandmættede jord, der udfordrer planterne.
Det, du spiser, er blomsterknoppen. Lige inden den åbner sig og vil
blomstre, skal du klippe eller skære knoppen af. Én af de bedste
måder at spise artiskokker på er, at klippe spidserne af bladene og
koge hovederne i vand med citron og lidt olie. Når de er møre, serveres de med god olivenolie og salt. Man spiser bunden af bladene
ved at skrabe ”kødet” af og kassere resten. Når alle bladene er
spist, fjerner man blomsterhårene fra bunden
og spiser nu resten af bunden.
Stikkelsbærkiwi
Det virker ret eksotisk sådan at
være i stand til selv at dyrke kiwi,
men ikke desto mindre, så er det
muligt. Både den eksotiske kiwifrugt og især den nært beslægtede
stikkelsbærkiwi er det oplagt at finde
plads til. Stikkelsbærkiwi danner glatte 2
- 5 cm aflange frugter. Plant den frodige
slyngplante i nærheden af en pergola eller ved et
stativ. Du kan også spænde tråde ud i en række i køkkenhaven og
plante en kort række med stikkelsbærkiwi. Når planten har vokset i
ca. 3 år vil dens forårsblomster give moden frugt i september måned.
Vær opmærksom på at købe en selvbestøvende sort eller to-i-en
plante, så du er sikker på at kunne høste frugter.
Stikkelsbærkiwi er fuldt hårdfør, og ønsker du ikke at planten bliver

Plant og plej
Sår du selv dine unge planter, så skal
du starte allerede i februar måned.
I midten af maj planter du ud –
enten dine egne planter, eller
planter der er forkultiveret fra
havecentret.
Artiskokker elsker sol og varme. Jorden må ikke være for
vandholdede, da rødderne
hurtigt rådner, men den må
omvendt ikke mangle vand.
Afstand mellem planterne er 80
cm i rækken og mellem rækkerne. Planter du i dit blomsterbed
skal du afsætte en lille kvadratmeter.
Beskyt gerne de unge planter med lidt fiberdug, så de kommer godt i gang. Artiskokker
kvitterer for ekstra varme, og tåler ikke nattefrost.
Når planten har fået godt fat, så går det stærkt. Sørg for at vande i
tørre perioder og gød flere gange. Ukrudtet skal også luges væk, så
konkurrencen med vand og gødning mindskes. Dæk evt. med jordforbedring eller kompost, så du ikke skal luge så meget omkring de
lettere stikkende planter.
Undlad at klippe i planten, men lad den selv visne ned. Dæk evt.
med granris for at beskytte mod frost.
Tips Hvis du har mulighed for at grave artiskokplanterne op og
sætte dem i store potter og beskytte dem mod frost, så har du
en god kraftig plante til næste forår.

alt for kraftig, så skal du klippe de lange skud tilbage til 25 cm fra
blomsterklasen i løbet af sommeren.
Actinidia arguta ’Issai’ er en af flere selvbestøvende sorter af stikkelsbærkiwi.
Asparges
I modsætning til mange andre grøntsager i køkkenhaven, er asparges en flerårig plante. Dens rodnet er
kraftigt og de lange grønne toppe visner helt
ned hver vinter. Fra april måned dukker
aspargesskuddene op, og så er det tid til at
knække dem af og nyde dem. Når du har
høstet asparges frem til sankthans, så skal
du stoppe. Nu vil de næste asparges udvikle sig til toppe, der gennem sommeren
og efteråret fanger næring til planterne, så
de er klar til næste år.

Ananaskirsebær
Du kan selv dyrke de søde og velsmagende ananaskirsebær, hvis du enten selv sår frø eller køber en forkultiveret
plante.
Ananaskirsebær, Physalis pruinosa, er varmekræPS
vende, og du skal plante den i drivhuset sammen
Det er kun
med tomatplanterne. Planten busker sig og danfrugterne, som
ner blomster, der udvikler frugter i svøb af bægerkan spises – reblade. I løbet af sommeren modner de kuglerunsten af planten
de frugter, og du kan nu høste de søde frugter.
er giftig.
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Vis mig
noget nyt!
Farvebælg, Baptisia

Sikke flotte lupiner! Indrømmet – man skal tæt på for at finde ud af,
at det ikke er lupiner, men farvebælg, som står fint i blomst. Det latinske navn er Baptisia, og planten har sin oprindelse på den amerikanske prærie, hvor dens meget dybtgående rødder sikrer dens
overlevelse.
Stauden farvebælg er nært beslægtet med både ærter, bønner og
lupiner. De seneste år er en hel del nye sorter blevet introduceret, og
der er flere på vej. Den ”almindelige” farvebælg er blå, og nye forbedrede sorter med stor blomsterrigdom og intens blå eller purpurfarvede blomsterfarve er spændende. Det er de tofarvede blomster
på ’Cherries Jubilee’ helt sikkert også, og så lyser de rosafarvede
sorter smukt op i ethvert blomsterbed eller krukkeø.
Blomstring fra juni og langt ind i juli.
Farvebælg elsker en solrig vokseplads og kan godt gro i mange
forskellige typer jord, når den bare ikke er alt for fugtig om vinteren.
Når planten har fået godt fat, så er den særdeles tørketolerant.

Stjernetop, Deutzia gracilis Yuki-serie

©Proven Winners®
ColorChoice®

Udvalget af prydbuske vokser i disse år. Efterspørgslen på
længere blomstringstid og kompakte planter, der ikke fylder
så meget, er stor.
Yuki Cherry Blossom®
Kugleformet og let overhængende vækst. Bliver kun 40 – 50
cm høj og bred. I det tidlige forår åbner knopperne først for
grønne lidt spidse blade, mens blomsterknopperne for alvor
viser sig hen i maj. Når de stjerneformede rosa blomster
springer ud, dækkes hele planten af rosa konfetti.

'Pink Truffles'
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'Cherries Jubilee'

Yuki Snowflake®
Fin tæt forgrenet prydbusk, der opnår en kompakt vækst
med lidt mere oprette grene, end Cherry Blossom®. Ud over
dette og blomsterfarve, så ligner de to nye sorter af stjerne
top hinanden. De små blomsterknopper folder sig ud til hvide stjerner, der sidder tæt og nærmest dækker hele planten.
De nye stjernetop-buske trives godt i fuld sol og skal vandes
jævnligt i tørre perioder. De er begge særdeles velegnede til
krukker. Inden løvet falder, får de smukke røde høstfarver.

Rosy Boom® – nye insektvenlige roser

Vi elsker bare roser i haven, og der findes så mange fantastiske
sorter af roser, som i farve og form nemt passer ind i de fleste haver.
Hvis du også vil glæde bier, svirrefluer og sommerfugle, så skal du
vælge roser, som har åbne blomster, for så er der direkte adgang til
pollen og nektar.
En helt ny serie af roser hedder Rosy Boom®, og de er et godt supplement til andre roser med ”åbne” blomster. De har mange
vildtroselignende blomster, blomstrer over en lang periode, og så
tiltrækker de en hel masse insekter.
Rosy Boom® fås i farverne hvid, rød, rosa, pink og lime.
Plant dem i krukker eller som kant i bedet. De er nemme at passe
og bliver kun ca. 50 cm høje. Blomstrer fra juni – september. Blomsterne har en let vildroseduft.

Prydæble – Malus ’Aros’®

Siden 2018 har dette smukke rødbladede prydæbletræ været i
handlen, og det har fået stor opmærksomhed. ’Aros’® er et søjleformet træ med store frodige særdeles mørke blade, der i maj måned
prydes af relativt store mørke rosa æbleblomster samlet i klaser.
Efter blomstringen dannes små næsten sorte paradisæbler.
Søjleæbletræet vokser moderat og når en fuld størrelse på ca.
3 m helt uden, du behøver at finde beskæresaksen frem. Træet
passer godt ind i mange blomsterbede, hvor den mørke løvfarve
kan være med til at skabe god kontrast.
Træet kan også bruges som krukkeplante, hvor der er plads til
blomster eller stauder i bunden.
Malus sieboldii ’Aros’® er en dansk udvalgt sort, som planteskolegartner Karsten Jensen står bag. ’Aros’® bliver også solgt i
England, hvor den har vundet pris ved deres årlige HTA-show.
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Aksel Olsens planter
Hvor kommer planterne fra? Det kan være nyttig viden, når planterne flytter ind i haven. Er det
solelskende planter, eller hører de til under store skyggefulde træer?
I denne artikel skal vi en tur til Kolding, hvor Geografisk Have er placeret. Havens historie fik
sin begyndelse, da Aksel Olsen anlagde en planteskole i det område, som i dag er en dejlig
park og have.

Du kan rejse til
Kina, Japan,
Europa, Nordamerika,
Sydamerika og Asien,
når du besøger
Geografisk have

Op ad Kinas blå flod på plantejagt
”Gemt bag Verdens højeste Bjærge og
bredeste Ørkener ligger de tempererede
Zoners Planteparadis China-Himalaya eller Jordens Tagskæg”.
Sådan indleder Aksel Olsen den samling
af særtryk, som blev udgivet i HAVEN fra
1933 - 34. En smuk og meget visuel beskrivelse af det store område, der med
sin planterigdom lokkede en hel del
plantejægere til at vove livet for at samle
materiale ind, og rejse hjem til Europa eller Amerika, hvor planterne blev nærstuderet.
Aksel Olsen var en rigtig plantenørd. Han
var optaget af at lære en masse planter at
kende. Fra sit domicil i Kolding skrev han
stiklinger og frø hjem fra de farende botanikere – han rejste aldrig selv til de fjerne

8

HAVEGLÆDER

egne i østen, men han studerede områderne gennem litteraturen og brevvekslinger med de berejste botanikere.
I sine artikler til HAVEN beskrev han omkring 250 forskellige planter, som han observerede på i sin planteskole.
”Naar vi i vore Haver har indført en Samling Nyheder, kan vi opleve al den Nydelse, vi kan taale og al den daglig, sunde
Spænding, som mange af os ikke kan
undvære, og det af en Slags, som ikke giver Bagslag, ikke Livslede, men Rigdom
som vokser med Aarene, uden Guldets
Forbandelse. Hvil ken Lykke kan sammenlignes med den, vi Plantevenner føler,
naar vi gaar og venter paa den første
Blomst hos en ny Art, idet vi Dag efter
Dag iagttager, hvorledes Blomsterknop-

pen svulmer, indtil det første svage Farveskær skimtes, og snart efter det første
Kronblad langsomt gør sig fri af Svøbet,
rækker og strækker sig under Solens varme Kys”.
Aksel Olsen blev aldrig en rig mand. Han
interesserede sig ikke for virksomhedsdrift, men var helt og holdent en gartner,
der bestred evnen til at formidle de observationer, som han fandt var relevante
for at øge planteudbuddet til allerstørste
Haveglæde for så mange, som muligt.
Mange af planterne enten købte eller byttede han med plantejægere, botaniske
haver eller fik sendt materiale direkte fra
Kina, Japan eller Korea.

Kolding Geografiske Haves historie

I 1918 køber Helene og Aksel Olsen en bar mark udenfor Kolding og
starter sammen en planteskole. Navnet på planteskolen bliver Brændkjærhøj, og i efterkrigsårene leverer de et bredt sortiment af planter til
hungrende kunder. Samtidig begynder Aksel Olsen at samle plantemateriale ind. 1. Verdenskrig er ovre, og nu kan verdens botanikere
igen rejse sikkert ud. Aksel Olsen benytter sig af sine gode kontakter
og får sendt plantemateriale hjem til den nystartede planteskole.
Ca. 6000 nye ukendte planter bliver det til. Især planter fra Kinas
tempererede områder vakte stor interesse, og de mange planter
blev studeret og placeret, så deres vækstforhold mindede mest om
det sted, hvor de oprindeligt kom fra.
Hurtigt fik han sorteret 4000 planter fra, som ikke egnede sig til det
danske klima. Resten blev stående til videre observation. En idé
opstod – hvorfor ikke placere planterne geografisk? Det krævede
plads, og i første omgang blev området omkring hjemmet indrettet.

De flotte græsser i det nyanlagte bed, er japansk blodgræs

Aksel Olsen levede fra 1887 – 1982 og blev 95 år gammel.
Han vokser op i Kolding Planteskole v. Slotssøen og var
ældst ud af en søskendeflok på fire.
Han bliver udlært gartner i 1907 og efter et højskoleophold
aftjener han som 20-årig sin værnepligt.
I 1909 slutter værnepligten, og nu rejser han til Nordtyskland for at videreuddanne sig som gartner.
Under 1. Verdenskrig gør han tjeneste i Sikringsstyrken.
I 1918 grundlægger Aksel Olsen planteskolen Brændkjærhøj.
Han gifter sig med Helene, og sammen får de fem døtre.
Hans elskede Helene dør i 1974.
Datteren Anna Thora overtager driften og lever med sin far
frem til hans død i 1982.

HAVEGLÆDER
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I 1925 lykkedes det ham at inddrage 5-6 tønder land, som ligger
i en kløft i den sydøstlige ende af
haven. Da det var planteskolens
syvende afdeling, blev det nye
område døbt ”Syddalen”. Nu var
der plads til de mange nye spændende planter.
Aksel Olsen drømte om at lave
klipper, som dem han havde læst
om fra kinesiske rejsebeskrivelser. Inspireret af Bornholms klipper, anlagde Aksel Olsen og hans
mange elever og arbejdsmænd
en kunstig klippeformation, som
den dag i dag stadig er et stort
trækplaster for de yngste generationer, der besøger haven. Tæt på
klippehulerne blev der også plantet et 40 m langt og 20 m bredt
bambusbælte, som fungerer som
en skov eller labyrint.
Gennem årene fik Aksel Olsen et
stadigt stigende godt ry. Han
hjalp sin fødeby med grøn byudvikling, og når der var kunder i
planteskolen, viste han gerne
rundt blandt de mange spændende og sjældne planter.
Årene går, og i takt med at Aksel
Olsen ældes, er byen vokset ud til
Brændkjærhøj planteskole, og
kommunen ser nye muligheder.
Kolding kommune vil gerne overtage området. De vil gerne have,
at Aksel Olsen designer en besøgspark, hvor også turister skal
gøres interesserede.
I 1963 overtager kommunen, og
fem år senere åbner Geografisk
Have op for publikum. Nu er Aksel
Olsen 81 år gammel, og sammen
med sin datter Anna Thora drives
planteskolen fra området omkring
villaen. 14 år senere dør han kort
før sin 95-års fødselsdag.

Klippehuler, som Aksel Olsen
fandt inspiration til på Bornholm

10
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Niels Melballe er
gartner og formidler i
Kolding Geografisk
Have, hvor han ofte
viser grupper af
gæster rundt

Aksel Olsens planter
Professor i systematisk botanik, Johan Lange, har været
igennem Kildelisten, der indeholder beskrivelser af de planter, som Aksel Olsen havde i sin planteskole. Listen, som var
ført i en 336 sider stor protokol, indeholder bl.a. oplysninger
om, hvor og hvornår de enkelte planter er kommet til plante-

ASIEN Paradisæble, Malus baccata ’Braendkjaer’
I et bælte fra Sydøsteuropa over
Lilleasien og Centralasien vokser
arter af paradisæbler i blandede
løvskove. De smukke forårsblomstrende træer med småæbler er
værdifulde prydtræer i vores haver, og Aksel Olsen såede og udvalgte bl.a. denne ’Braendkjaer’,
som den dag i dag hører blandt
de mest sunde og smukke sorter.

skolen. En del af planterne blev først
tildelt botaniske haver, som Aksel OlPå de næste
sen så opnåede at bytte plantemasider kan du se nogle
terialer med. Kildelisten har sin
af de mange planter,
begyndelse i 1927.
som Aksel Olsen kan
tage æren for at have
NORDAMERIKA
introduceret til de
danske haver.

Træet bliver ca. 3 – 4 m højt og
bredt. Hvide blomster i maj måned og rødlige frugter i efteråret.
Plantes i almindelig havejord på
en solrig plads.

JAPAN Koreaazalea, Rhododendron schlippenbachii

Træer fra Nordamerika er ofte høje og brede, så de
kræver plads. I bunden af haven finder man smukke
eksemplarer af de gigantiske træer.

NORDAMERIKA Sumpcypres, Taxodium distichum
Dekorativ bark på et kegleformet træ, der vokser
langsomt, men som også
kan blive meget højt (20
m). Et nåletræ, der hvert
efterår smider nålene efter en kort periode med
fine høstfarver. Sumpcypres kan godt minde om
vandgran, men har nålene siddende spredte –
vandgrans nåle sidder
modsat.

Her er tale om én af de smukkeste løvfældende rododendron.
En 2 m høj busk, der blomstrer, før bladene springer ud. Lyse
rosa blomster bryder frem fra mørkerosa knopper og bliver næsten hvide, inden de falder. Blomsterne har en meget lang og
tydelig griffel. Inden løvfald skifter de grønne blade farve og bliver gyldne orange og citrongule.

Sumpcypres kan vokse i
vand og danner karakteristiske rodknæ.

Placeres solrigt og plantes i surbundsjord.

SYDAMERIKA Kuglebuddleja, Buddleja globosa

Fra Chile kom denne fine sommerfuglebusk til den vestlige verden, og man har set den beskrevet tilbage i 1744.
Allerede i juni kan man se de kuglerunde gule blomster, og planten har et meget fint og eksotisk udseende. Kuglebuddleja bliver godt 2 m høj og visner ofte helt tilbage hver vinter.
Skal plantes på en beskyttet vokseplads i fuld sol. Vokser i almindelig havejord.
Den gule sommerfuglebusk fås oftest under navnet Buddleja x
weyeriana.

NORDAMERIKA Mammuttræ,
Sequiadendron giganteum
Bliver et meget stort
stedsegrønt nåletræ og
har en blød svampet
bark. De skælagtige nåle
er lidt stikkende. Mammuttræer bliver meget
gamle, og man mener at
have fundet et træ, der er
3.500 år gammelt.
I Danmark bliver mammuttræerne omkring 10
– 15 m høje, og de skal
plantes i en muldrig næringsrig jord på et solrigt
sted.

HAVEGLÆDER
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Aksel Olsens planter
KINA Duetræ, Davidia involucrate
Duetræet blev tilbage i 1869 opdaget af en fransk missionær,
som rejste i Vestkina. Træet bliver
i Danmark omkring 8 – 10 m højt
og danner en fin pyramideformet
krone fra en lav stammehøjde.
Blomstring i maj – juni med et
stort antal hvide nedhængende
store svøbblade, som beskytter
selve blomsten. Danner senere
frugter, som hænger tilbage på
træet til året efter.
Plantes på en lun og læfyldt plads
i almindelig havejord, der gerne
må iblandes plantemuld i forbindelse med plantningen. Sørg for
at træet ikke mangler vand i tørre
perioder.
Duetræet er plantet i haven tilbage i 1927.

KINA Sommerfuglebusk, Buddleja davidii

Smuk og dejlig løvfældende prydbusk, der efter hårde vintre
fryser helt tilbage. Efter milde vintre er det en fordel at klippe
busken tilbage til ca. 50 cm i april måned.
Afhængigt af sorten, så kan sommerfuglebuske af arten davidii
blive 0,4 – 2 m høje. Fra august blomstrer planterne overdådigt
med lange duftende blomsterklaser, som tiltrækker mange
sommerfugle.

KINA Omeirose (flammetorn),
Rosa sericea ssp omeiensis

Opret og stiv historisk rose fra Vestkina. Kan blive 3 – 4 m høj og
er kendetegnet ved de blodrøde brede torne, som især det første år er ret tydelige. Hvide enkle blomster i maj – juni efterfulgt
af røde hyben.

KINA Honningrose, Rosa helenae ’Lykkefund’
En af de første roser, som Aksel
Olsen udvalgte var ’Lykkefund’.
I sin beretning skriver han: ”Rosa
helenae er en slags moskusrose,
hvis lange rankers ydre tredjedel
er dækkede af nydelige, lette,
hvidgule blomster med en duft så
stærk, at den fylder luften vidt og
bredt og så behagelig at man ikke
kan undgå at komme i godt humør”.
Rosen vokser sig høj og mægtig.
Kan godt blive 6 m høj og næsten
lige så bred. En formidabel rose til
træer, som så fra juni – juli vil være
dækket af de smukke dejligt duftende roser.

ASIEN Kinesisk vingevalnød, Pterocarya stenoptera
KINA Klematis, Clematis montana ’Rubens’
Fra Midt- og Vestkina vokser de
meget frodige klematis, der kan
nå 8 m, hvis de får plads nok.
Med bladene slynger den sig fast,
og ønsker du at beskære planten, så gør det umiddelbart efter
blomstringen.
Allerede i maj måned fordeler
blomsterne sig smukt over hele
planten. De rosarøde blomster er
helt åbne og meget smukke.
Klematis er skovplanter, så derfor
skal rødderne stå skyggefuldt og
toppen solrigt. Plantes i god
muldrig havejord.
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Trods det nære familieforhold til valnøddetræet, er den kinesiske valnød dog ikke i stand til at danne spiselige frugter. Det har
en meget bred krone og meget store finnede blade, der giver et
smukt lys. Frøstandene hænger som gardiner fra de næsten
vandrette grene. I begyndelsen er frøene grønne, men skifter til
mere brune toner mod vinteren.
Et særdeles stort træ, der er bredere end højere.
Placeres solrigt eller i halvskygge. Plant i næringsrig muldblandet jord. Træet gror hurtigt, når først det er etableret.

Aksel Olsens planter
KINA Bambus, Fargesia

Når man i Kina planter bambus, er det ikke kun fordi planterne
er smukke; de har en stor nytteværdi. De kan virke som læ,
danne skygge, fungere som hegn og give føde til dyr. Bambus
er også uundværlig som materiale til at udarbejde værktøj, kurve, bakker og møbler – sågar til at bygge huse af.
Aksel Olsen indførte to forskellige kinesiske arter (gul bambus
og sort bambus) i hhv. 1921 og 1927. Planterne blev uhyre populære i de danske haver. Desværre gik gul bambus i 1990’erne
i blomst og døde. Også den sorte bambus har været igennem
blomstring og død, men da der går ca. 100 år mellem hver
blomstring, så vil de bambus, du i dag finder i havecentrene,
have ca. 80 år tilbage inden næste blomstring.

KINA Tempeltræ, Gingko biloba

KINA Dronningebusk, Kolkwitzia amabilis

Aksel Olsens egne ord:
”Dronningebusk fra Kina er en virkelig dronning blandt blomster
buske, fuldendt skøn på alle måder, rigere blomstrende end
andre buske, når den først er rodfæstet. I juni indhylles busken i
skyer og kaskader af dunede klokkeblomster med åbne læber,
lysrosa med røde penslinger og gult net, og hver blomst med
foden i gråt pelsværk.«
Bliver ca. 2 m og trives i almindelig havejord på en solrig plads.

KINA Bronzeblad, Rodgersia ssp.

Tempeltræet er et af de ældste
træer, og man har fundet bevis
for, at det kan spores 240 mio.
år tilbage. Et løvfældende nåletræ, der bliver omkring 8 – 10 m
højt og ca. 3 – 4 m bredt. De
smukke blade er egentlig sammensatte nåle, hvilket gør træet
til et nåletræ. Bladene er grønne, men inden løvfald farves de
lysende gule.
Plant tempeltræet i almindelig
havejord på et solrigt og lunt
sted.

En dejlig staude, der med sin kraftige vækst bryder frem i foråret
og slutter af med fine høstfarver, inden den går ned i efteråret.
Smukke bronzefarvede blade i udspring. 1 m lange blomsterstande i juli. Findes i flere arter og sorter.
Bronzeblad hører til i skygge og halvskygge. Placeres den i direkte sol, kræver det ekstra vanding. Trives i både almindelig og
sur havejord.
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Byg din blåregn op til

overdådig blomstring
Det er noget af det smukkeste – en velbeskåret blåregn, der i det lune forår
vælter frem med et stort antal tunge blomsterfyldte klaser af velduftende
blomster, der hænger ned fra væggen, pergolaen, som en parasol,
eller hvor du nu har valgt at placere din blåregn.
Misundelig har jeg flere gange kigget på blåregn, der indrammer
gamle huse med blomster, der hænger ned foran vinduerne.
Hvordan kan det lade sig gøre? Min blåregn vokser da bare derudad med meget lange skud og få blomster.

Blomstring

Blåregn er en klatreplante, hvorpå blomsterne dannes, året
før de blomstrer. Efter blomstringen i maj – juni måned, danner blåregnen skud fra knopper på sidegrenene, og disse
skud kan nå at vokse op mod 4 m. Det er disse lange tynde
sideskudsgrene, som planten bruger til at udbrede sin
vækst med. Det er dog de færreste, som har plads til så
store planter, så netop disse lange skud skal du beskære.
14
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Beskæring til espalier

Plant et solrigt sted, og hvor det er muligt at sætte et
espalierstativ eller net op, på hvilket grenene kan slynge
sig rundt om. Når planten er vokset fast og er begyndt at
skyde nye skud, så skal du udpege det mest lige og kraftigste
skud, som skal være den nye hovedstamme. Resten af skuddene
klipper du af og klip nu det øverste af hovedskuddet af.

1

2

Året efter vil hovedskuddet vokse videre, men da du har
standset hovedskuddet, vil planten automatisk danne indtil flere sideskud. De spæde skud ved basis klipper du af.

Forskel på knopperne

Det kan være meget rart at vide, hvordan man kan kende forskel på
de knopper, der laver nye skud, og de knopper, der danner blomsterklaser.
De to billeder viser hhv. blomsterknopper og skudknopper.

Inden tredje sæson binder du sideskuddene til, så de gror
vandret. Du klipper skuddene af i enderne. Året efter vil
der dannes flere sideskud, som du kan binde til og på den
måde bygge planten op, så den passer til din have.

3

Når enderne standses, dannes sideskud. Det er disse sideskud, som blomsterklaserne vokser fra. Det kræver, at
du laver det, man kalder for sporebeskæring. Den går ud
på, at du efter ca. 2 knopper standser de lange skud. Det bedste
tidspunkt for denne sporebeskæring er i august måned. Tilbage
sidder nu blomsterknopperne og venter på, at det bliver forår.

4

Pergolaen

Når du skal beskære blåregnen til en pergola, så gælder de samme regler. Definér hovedskuddet, udpeg
sideskuddene og lav sporebeskæring, så blomsterknopperne dannes og får plads.

Plant og plej

Blomsterknop

Masser af sol og varme fremmer blomstringen. Plant i en
næringsrig jord og sørg for at gøde hvert forår. Blåregn
vokser kraftigt, og kan uden beskæring blive både 10 og
15 m høj/bred.
Vand især i tørre perioder de første år. Derefter vil blåregns kraftige rødder selv være i stand til at finde vand
langt nede i jorden.
Bliver planten med årene for kraftig, så kan du lave en
kraftig beskæring i vinterperioden, hvor planten står uden
blade.

Skudknop

HAVEGLÆDER
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Sorter af

blåregn
Japansk blåregn, Wisteria floribunda ’Rosea’, ‘Alba’
Kraftige skud og grene, der nemt når 8 – 10 m. Japansk blåregn er
venstreslyngende, og mens arten danner violette blomster, så kan
du finde rosa blomster hos ’Rosea’ og næsten rent hvide blomster i
sorten ’Alba’.
Blomsterklaserne er meget store, – 20 – 50 cm lange og fyldt med
1,5 cm store velduftende blomster. Blomstringstiden er maj – juni.
Japansk blåregn har et forholdsvis tidligt løvspring.

Japansk blåregn, Wisteria floribunda ’Macrobotrys’
Særdeles lange blomsterklaser,
der har fint duftende lilla blomster
med toner af blåt. De op til 80 cm
lange klaser gør planten særdeles
velegnet til en høj espaliering.
Blomstring fra maj - juni med mindre genblomstring i august. ’Macrobotrys’ er en særdeles hårdfør
blåregn.
16
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Almindelig blåregn, Wisteria sinensis ‘Prolific’
Denne art stammer fra Kina. Den almindelige blåregn er kendetegnet ved at gro meget lange sideskud, når blomstringen er overstået.
Det er ikke ualmindeligt, at der tilbagelægges 10 m på hvert skud.
Grenene er højreslyngende og de 30 cm store blade er sat sam-

men med lancetformede småblade. Blomsterne er blåviolette 2,5
cm store og samlet i 25 cm tætte klaser. Blomsterne har en svag
duft. Blomstring samtidig med løvspring i maj måned. Du kan også
vælge en hvid version af den almindelige blåregn.

Wisteria x formosa ’Caroline’
Denne sort er resultatet af en krydsning mellem W. floribunda og W.
sinensis. Blomsterklaserne er ca. 25 cm lange og fyldt med duftende blåviolette blomster med hvide og gule markeringer. Blomstrer forholdsvis sent i maj, og fortsætter langt ind i juni måned.

Vidste du at…
•

nogle blåregn er højreslyngende, mens andre arter er
venstreslyngende?

•

blåregns rodnet består af få, men særdeles kraftige rødder?

•

blåregn er giftig? Hold øje med, at børnene ikke spiser bælgene

•

man poder blåregn for at få stabile sorter med mange blomster?

Blåregnens slyngende grene symboliserer liv, der kommer hinanden ved. Fællesskab og sammenhold i kraftig
og stærk omfavnelse.
I Japan symboliserer blåregnens blomster overdådighed,
renhed og ynde. Blomstringen signalerer naturens skrøbelighed og kortfattede eksistens.
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Insekternes

paradis
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Det er ikke let at skulle forholde sig til rapporter, der løbende melder ind, at vores naturs diversitet lider overlast. Ikke desto mindre
er det en kendsgerning, at biomassen af flyvende insekter er reduceret med 74% over 27 år. Det viser et tysk studie, og derfor
kan vi godt regne med, at billedet er det samme her i Danmark.
Danske forskere har analyseret de mange rapporter, som underbygger den skræmmende tendens, og i en rapport fra National
Center for Miljø og Energi (2020) er konklusionen ret klar – der er
god evidens for rapporterne.

Hvad kan vi gøre?

Insekterne har brug for større og mere sammenhængende natur
arealer. Åbne enge, åben skov og arealer, der generelt er næringsfattige.
• fremme urørt skov, hvor døde træer ikke ryddes
• græsning på større arealer
• reducere landbrugets påvirkning med kvælstof og pesticider
• opbygge randzoner mellem landbrug og natur
• skabe flere vådområder
• s ikre store grønne arealer i byområder med varierede
beplantninger
• optimere småbiotoper på land og i byer
• reducere slåning af græsarealer
• udså og plante hjemmehørende blomster
• gøre de levende hegn bredere

Vigtige områder

Der er ingen tvivl om, at insekterne ikke trives i store marker med
monokulturer. Her er der kun denne ene afgrøde, og den giver
ikke grundlag for, at en masse forskellige insekter slår sig ned.
Insekterne har brug for:
• blomster (nektar og pollen)
• døde grene, der er under nedbrydning
• specialiserede værtsplanter
• ådsler
• dødt organisk materiale (eks. nedfaldne blade og frugt)
• møg (kokasser, hestepærer ect.)
• gammel skov med høj diversitet i træarter og træer i alle aldre
• skovkanter
• skovlysninger
• moser
• enge
• højmoser
• hede
• overdrev
• stillestående, rent ferskvand

Start i din egen have

Har du mod på at give naturen en fremstrakt hånd, så skab nogle
områder i din egen have. Lad træstubben stå, behold dine nedfaldne blade, lav et vandhul og plant med stor artsdiversitet. Giv
plads til forskellige træer, buske, stauder, græsser, roser, frugttræer, krydderurter og sommerblomster, som insekterne er vilde med.
Hvis alle med egen have giver lidt til vores skrantende mængde
insekter, så vil nye rapporter forhåbentligt melde om fremgang og
ikke tilbagegang.
HAVEGLÆDER
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Sådan bygger du
et insekthotel
Hvis det er muligt, skal vi undgå at rydde for meget op i vores haver,
for den må meget gerne ligne naturen lidt mere. Naturen gemmer
nemlig på gode gemmesteder til insekterne. I byen er det ikke altid
muligt at lade kvasbunkerne ligge, og derfor er det måske mere relevant at give en hjælpende hånd til vilde bier, sommerfugle og mariehøns her.
Insekterne søger hen, hvor der er store sten, træstubbe og bunker
med kvas. De har brug for at krybe i ly i kolde perioder, men også at
finde læ og skygge, når det er meget varmt. Insekterne skal bruge
hule rum til at lægge deres æg i, og når de går i dvale, så fyldes
hotellets værelser hurtigt op.

Kom tættere på naturen

Gevinsten ved at bygge insekthoteller rammer ikke kun insekterne.
Du vil som haveejer også have fornøjelsen af at komme tæt på naturen og de mange insekter, der flyver ind og ud af hotellet. Det er
oplagt at skifte børnenes skærmtid ud med insektskattejagt i haven, og når de selv har været med til at bygge insekthoteller, så
følger resten nemmere med.
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Brug kun naturens egne materialer

Du kan godt købe et færdigbygget insekthotel, men supplér gerne
med dit eget. Insekterne vil søge mod naturtro insekthoteller; det
kender de jo i forvejen. Det sikrer også, at der ikke er skadelige
giftstoffer de kommer i nærheden af. Brædder må derfor ikke være
behandlede med imprægnering, olie eller maling.
Gå på jagt i haven og skoven, hvor du skal samle:
• hule rør fra visne elefantgræs og bambus
• kogler fra lærk, gran og fyr
• mos
• bark
• ”dødt” træ
• træ, der er boret huller i
Find også nogle sten – gerne itugåede mursten. Dels stabiliserer de
insekthotellet med deres vægt, de varmes op af solens stråler, og så vil
murstenenes hulrum danne bolig for mange insekter.
Har du en gammel urtepotte – den må gerne være med skår, så fyld
den med visne blade. Her vil ørentviste og mariehøns søge ly.

Sådan bygger du et insekthotel

Først og fremmest skal du beslutte dig for, hvilken ramme hotellet skal bygges i. Skal det være trekantet, firkantet, rundt?
En gammel frugtkasse, pallebunde eller rester af brædder er
alle gode bud. Sørg for, at taget er nogenlunde vandtæt. Laver
du en trekant, så løber vandet automatisk fra, men har du ambitioner om et mere firkantet hotel lavet af en gammel æblekasse, så vil det regne ind. Sæt derfor en plade på toppen, og
dæk evt. med tagpap så du undgår vandskader i hotellet.
Insekthotellets etager adskilles af træ, der er skåret til. Du
behøver ikke skrue det fast, hvis du bygger hotellet op fra
bunden og derefter sætter etagestykkerne i.

Derfor er det smart at have et rigt insektliv i haven

Når andelen af insekter går ned, bliver der mere plads til de insekter,
der trods ydre forandringer, godt kan trives. I værste fald bliver disse
generalister en plage, netop fordi deres naturlige fjender ikke længere æder dem. Biodiversitet er derfor helt essentielt for at skabe
den rette balance mellem dem, der æder og dem, der generer.

Kom de tungeste grene og sten i bunden for at stabilisere det
nye bo. Slut af med de lette hule grene og kogler på øverste
etage.

En god placering

Forsiden må meget gerne vende mod sydøst, hvor morgensolen hurtigt varmer boligen op, mens det kølnes i eftermiddagens skygge på en varm sommerdag. Sæt det gerne under
et tagudhæng i læ. Placér små ben eller løse mursten under
insektboet, så overskydende vand ikke oversvømmer stueetagen.

Et eksempel er bladlus. Dem ser vi i store mængder på
især roser, æbletræer og en del af havens blomster. En
mariehøne kan hver dag suge omkring 150 bladlus, og
inden den bliver en voksen mariehøne, når larven at ondulere 800 bladlus.

Larven fra
svirrefluer er
også særdeles
effektiv. Den ligner lidt
en maddike og er kun 12
mm lang. Den når at æde
700 bladlus i de to uger,
det tager, at blive en
voksen svirreflue.

Guldøjens larve er
lidt mindre, og
den har 12 dage som
larve, hvor den lever
af at spise bladlus,
skjoldlus og
spindemider.
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Som medlem
af FN har Danmark
forpligtet sig til at have
17% af landarealet som
natur. Ifølge Danmarks
Statistik var 8,7% af
Danmark lysåben natur
under naturbeskyttelsesloven i 2017.

Sådan får du flere
sommerfugle i haven
De hverken stikker eller bider – sommerfugle kilder en smule, når de
lander på armen eller den bare skulder på en varm sommerdag. Vi
elsker sommerfuglene, der lydløst flakser rundt på jagt efter nektar
og næring. Sommerfugle giver os gode minder om varme lyse sommerdage, hvor livet leves udenfor og familie og fællesskab er i fokus.

1

Sprøjtegifte

2

Værtsplanter

Arterne forsvinder

Sommerfuglene er blandt de insekter, som er truet. Det er triste
nyheder, og som haveejer kan man godt sukke dybt og tænke
”hvad vedkommer det mig?”. Naturen er under pres, så hvilken rolle
spiller vi som haveejere? Er det ikke en politisk beslutning, og batter
det overhovedet noget, hvis vi som haveejere gør en indsats?
Jo det rykker en hel del, når landets mange haver indretter haven,
så den er sommerfuglevenlig. Vi er jo ikke alene om at sætte fokus
på problemet, for byplanlæggere, landskabsarkitekter og lokale politikere har stigende fokus på grønne arealer.
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Alle insekter skræmmes af sprøjtegifte. Projekt Giftfri
Have står Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi for, og målet er at registrere
100.000 haver i løbet af 2020. Første skridt for at fremme
flere sommerfugle i din have er altså at undlade brugen af
sprøjtegifte.

Inden sommerfuglene krænger deres vinger ud af puppen, har de først været et æg og derefter larve. Den voksne sommerfugl lægger sine æg på en værtsplante, og er
der ikke de rigtige værtsplanter i haven, så opformeres
sommerfugle ikke.

sommerfugle i haven

3

Nektarplanter

4

Vand

5

Ly

6

Diversitet

De voksne sommerfugle har brug for masser af energi, og
nu er det andre planter, som de har brug for. Du kan søge
inspiration til fine nektarplanter på de næste sider.

Alle individer har brug for vand, og det har sommerfuglene
også. Har du ikke mulighed for at grave en havedam, så vil
et spejlbassin eller lille vandløb også være en løsning.

Sommerfuglene har brug for kølige steder, når det er for
varmt og varme steder med læ, når det er koldt. Stensætninger, brændestakke og kompostbunker er gode gemmesteder.

Jo flere forskellige planter din have har, des større buffet
har sommerfuglene at gå til. Sørg for at have blomster over
en lang periode fra tidligt forår til sent efterår. Det er især
blomster i sensommeren og efteråret, som er vigtige, da
det er her, sommerfuglene først og fremmest søger føde.

Et
godt bud på det
samlede haveareal
lyder på ca. 500 km2 ,
hvilket svarer til størrelsen
af Falster. Hele Danmarks
areal er ca. 43.000 km2 , så
procentuelt udgør haverne
omkring 1,16% af
landets samlede
areal.
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Nektarplanter til sommerfugle
Når de forskellige sommerfugle søger efter
føde, så har de tydeligvis deres favoritter,
men de skelner ikke så stærkt mellem planterne – når blot de tilbyder rigelige mængder
af nektar.
Nedenstående tabel med de 20 planter er et
udpluk af de mange planter, som sommerfuglene kan søge næring i – der findes endnu flere, end vi har plads til her.

Purløg

Merian

Syren

Hængepil

Røllike

Kællingetand

Sommerfuglebusk

Hjortetrøst

Dansk navn

Latinsk navn

Lysforhold

Højde i cm

Antal pr. m2

sol/halvskygge

100 – 250

1

sol

30 - 40

6

Marts
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Syren

Syringa

Kællingetand

Lotus corniculatus

Purløg

Allium schoenoprasum

sol/halvskygge

40

12

Hængepil

Salix caprea 'Pendula'

sol/halvskygge

100 - 200

1

Sommerfuglebusk

Buddleja davidii

sol

50 – 150

1

Merian

Origanum vulgare

sol

40 - 60

6

Røllike

Achillea millefolium

sol

50 – 90

7

Hjortetrøst

Eupatorium

sol/skygge

120

3

Hedelyng

Calluna vulgaris

sol

30

5

Vårlyng

Erica carnea

sol

30

5

Blåpude

Aubrieta

sol

10 - 15

6

Frøkenhat

Zinnia

sol

60 – 100

7

Stor tusindstråle

Telekia speciosa

sol/skygge

150 – 180

2

Katteurt

Nepeta

sol/ halvskygge

25 – 50

6

Bjergmynte

Calamintha

sol

40

7

Anisisop

Agastache foeniculum

sol/halvskygge

60 – 80

6

Kæmpeverbena

Verbena bonariensis

sol

100

7

Purpursolhat

Echinacea

sol/halvskygge

40 – 100

7

Sankthansurt

Sedum ssp.

sol/halvskygge

40 – 80

6

Solhat

Rudbeckia

sol/halvskygge

60

4
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April

sommerfugle i haven

I næste nummer af Haveglæder bringer vi en artikel om sommerfuglenes værtsplanter.

Hedelyng

Frøkenhat

Bjergmynte

Vårlyng

Stor tusindstråle

Anisisop

Blåpude

Katteurt

Kæmpeverbena

Blomstringstid
Maj

Juni

Juli

Farve
August

September

Oktober

Hvid, lilla, rosa
Gul
Lilla
Cremehvid
Blandede

Purpursolhat

Lilla
Gul, hvid, rosa, rød
Rød violet
Rosa, hvid, lilla, rød
Rosa, hvid, lilla, rød
Blålilla
Blandede

Sankthansurt

Gul
Blålilla
Lys blå
Blå og lilla
Lilla
Blandede
Rosa, hvid
Gul

Solhat
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Sommerens blomster
til den flerårige staudeeng

Hvem vil ikke gerne være lidt mere ”Bonderøv”? At leve i pagt med naturen og lade
skidtet gro uden at få det dårligt over det?
Dyrke egne grøntsager og frugt – være
selvforsynende og tryg ved den mad, du
spiser? Have tid til at være kreativ og forarbejde havens afgrøder til stor glæde og
fornøjelse for hele familien.

Ægte haveglæde

Haveglæde er mange ting. Glæden ved at
lykkes med at få planter til at gro er ubetalelig. At se helt små og unge planter fra
havecentret vokse sig store og smukke er
skønt. Når man længe har ønsket sig en
bestemt blomst eller lille træ, får det plantet og allerede året efter kan se det flotte
resultat, så får man lyst til mere. Haven er
nemlig det frie rum, hvor man selv kan designe og indrette bede og stier – ligesom
man selv har lyst til. Vi har alle prøvet, at
det ikke blev det resultat, som vi ønskede.
Så må man grave planten op og flytte den
– værre er det jo ikke.
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Man kan ikke vide alt, og når det kommer
til emnet ”planter til haven”, så er det et
stort område at sætte sig ind i. Dejligt er
det derfor, at gartneren i havecentret nogenlunde har styr på det meste. Tag derfor en snak med fagpersonalet, hvis du er
usikker på, om dine planer holder.

Brug også tid på dyrelivet

Vi er ikke usårlige! Jordens befolkning er
ikke uovervindelige, når der opstår pandemier; og måske er det netop den situation,
som har fået mange til at interessere sig
mere for vores natur og biodiversitet. Naturen er nemlig heller ikke stærk nok til at overleve, når forholdene ændres så markant,
som det er tilfældet. Det er der utallige rapporter og beviser for. Insekternes levevilkår
er blevet reduceret, hvilket giver ubalance i
hele økosystemet. Nogle insektarter forsvinder, og det giver mere plads til andre, som
så risikerer at blive en plage. En del af havens insekter er meget vigtige for os. Uden
bierne vil vi ikke få frugt på træer og buske.

Tag billeder af
insekter, der besøger
dine blomster. Lær
insekterne at kende, så får du
et mere naturligt forhold til
dem. Insekter er sjældent
angrebslystne over for
mennesker, og selvom bier
kan stikke, så sker det
kun i selvforsvar.

Hvis regnormene ikke graver gange under
græsplænen, opstår der iltfattige forhold,
og så kan planternes rødder ikke ånde.
Hvem savner ikke de mange forskellige
sommerfugle, som tidligere fyldte luften
på en varm sommerdag? Insekterne har
brug for vores haver, og vi har brug for insekterne.
Hvis du har lyst til at komme tættere på
den naturlige have, så får du her nogle bud
på planter, som insekterne er særdeles
glade for. Vi har inddelt planterne i kategorier af vokseplads og jordbundsforhold, så
de får den mest optimale placering.
På de næste sider kan du søge inspiration
til planter, der blomstrer i sommerperioden.

Undlad at
gøre larverne i
din have ondt.
Mange af havens
larver er i gang med at
omdanne sig til
smukke sommerfugle.

Mange stauder
fungerer som
insektmagneter, og jo
færre sortsnavne
planterne har, des
tættere på den ægte
natur er planten.

Blomstereng med flerårige planter, der tiltrækker insekter.

Tør skygge/stengærde
1

Pudenellike, Dianthus gratianopolitanus

Helt lav og tæt bund med blågrønne blade. Fra juni – juli vokser de
duftende rosa nellikeblomster op, og planten bliver omkring 20 cm høj.
Planten er meget langsomt voksende, men holder sin form i mange år.

2

Stenærenpris, Veronica prostrata

Fin 10 – 15 cm høj vintergrøn stenbedsstaude, der får lysende blå
blomster på oprette bladstængler fra juni – juli måned.

Bede under større
buske og træer, hvor
konkurrencen om
vand og næring er
høj. Det kan også
være under tagudhæng på nordsiden
af huset.

1

2
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Solrig og tør
1

Aksærenpris,
Veronica spicata

Omkring terrassen, under
udhæng, stenbed, græseng
– ofte sydvendt. Jorden er
ofte næringsfattig og stenet i
minimum 30 cm dybde.

God tæppedannende staude, der har
lancetformede mørkegrønne blade.
Oprette slanke blomsteraks fra juli –
september. Blomsterne er blåviolette,
og de åbner sig over tid på akset.
2

 idende stenurt,
B
Sedum acre

3

Helt lav kun 10 cm høj staude, der lyser
op med de stjerneformede små gule
blomster henover sommeren. Planten er
ekstremt tørketålende. Bunddækkende
og god til stenbedet og i små trug eller
krukker.
3

Farve-gåseurt,
Anthemis tinctoria

Småblomstrende fin staude med duftende fjersnitdelte mørkegrønne blade.
De gule margueritlignende blomster
dækker planten i store antal fra juni –
september. Klip toppen tilbage efter
blomstring. Højde på ca. 40 cm.
4

 ilebladet tusindstråle,
P
Buphthalmum salicifolium

1

4

2

5

Smalle grønne blade danner en frodig
bund under de solgule blomster, der
også i blomstens midte er gul. Bliver 30
– 40 cm høj og blomstrer fra juni – september. Planten giver derfor næring til
insekterne over en meget lang periode,
hvor det ofte vil være meget tørt.
5

Soløje,
Helianthemum
nummularium

En sej og særdeles tørketålende staude, der handles som hybrider med
sortsnavne. De bliver 10 – 30 cm høje
og breder sig fint. Blomstringen strækker sig langt – fra marts til august. Det
er en god idé at klippe den vintergrønne
staude halvt tilbage lige efter blomstringen, så bevarer planten sin kompakte
form.
6

Sommerallium/
middelhavsprydløg,
Allium sphaerocephalon

Smuk juliblomstrende allium, som holder den rødviolette blomsterfarve i meget lang tid. Når en højde på ca. 70 cm.
Løget lægges i september – oktober
måned og vil derefter blomstre hvert år.

6
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Humusrig/solrig
1

Minder lidt mere om
almindelig havejord, hvor
næringsindholdet er højt.
Mængden af humus er
stor. Surhedsgraden er
neutral eller basisk.

Fingerbøl, Digitalis grandiflora

Kraftigtvoksende opret ca. 1m høj staude, der fra juni –
september blomstrer med svovlgule blomster på lange
aks. Selve blomsten er tragtformet, og insekter kravler ind
i bunden for at forsyne sig med nektar. De mere kendte
fingerbøl af arten D. purpurea har samme tiltrækningskraft
overfor havens insekter.
2

3

Jakobsstige, Polemonium caeruleum

Let duftende blåviolette blomster på lange blomsterstande
fra juni – august måned. Jakobsstige bliver 50 – 80 cm høj
og har et friskgrønt løv. Sår sig selv i nogen grad.
3

Rosenkatost, Malva alcea

Busket staude med hjerteformede grundblade og lidt
mere snitdelte stængelblade. Når en højde på ca. 80 cm
og har hvide eller rosa blomster fra juli – august måned.
Kan godt vælte lidt i sommerregnen, så den bør støttes af
naboplanter eller bindes op.
4

1

Kortlæbe, Teucrium chamaedrys

4

Tåler
også at stå i
let skygge

Vintergrøn staude eller halvbusk, som ofte er blevet anvendt som lav hæk – evt. rundt om køkkenhaven. De små
ærteblomstlignende blomster sidder i store antal på de
oprette stængler. Planten bliver ca. 40 cm høj. Blomsterne
er mørkerosa og blomstrer fra juni – august.
5

 malbladet klokke,
S
Campanula persicifolia

Fra den vintergrønne flade roset vokser en meget lang
blomsterstand (60 cm), og fra juni – juli kan man nyde de 2
– 4 cm store klokkeformede blomster, der hænger dekorativt på blomsterstænglen. Blomsterne er oftest blå, men
kan også være hvide. En mindre selvsåning ses tit.

2

Mager jord
1

Tørre staudebede, stengærder og blomsterenge.
Har du ikke i forvejen en
mager eng, så kan du
over nogle år ”udsulte”
et nyplantet areal ved at
fjerne ukrudt og kraftigt
voksende planter.

 lmindelig røllike,
A
Achillea millefolium

Kraftig staude med aromatiske grågrønne blade. I den
vilde form er blomsterne hvide. De dekorative skærmblomster ses fra juni – september, og der er altid stor
insektaktivitet. De kræver ikke meget næring og er
stabile og robuste planter. Der findes en lang række
sorter med blomsterfarver i gule, orange og rødlige
farver. Højde omkring 60 cm.
2

5

Tåler
også at stå i
let skygge

2

Engstorkenæb, Geranium pratense

Smuk ”vild” storkenæb med intens blå blomsterfarve,
som ses fra juli – august. Planten vokser frodigt uden
at virke for voldsom. Planten er i stand til at så sig selv.
3

Nøgleklokke, Campanula glomerata

40 cm høj staude med mørkegrønne lancetformede
blade. Blomsterklaserne er helt tætte og fyldt med
stjerneformede blåviolette eller hvide blomster. Dejlig
kompakt bunddækkende staude.

1

3
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Fugtige have
1

Akelejefrøstjerne, Thalictrum aquilegifolium

Dyb skygge under
træer, hvor jorden
er fugtig. Naturlige
lave områder eller
regnbede.

Spinkle blad- og blomsterstængler dukker først op relativt
sent på foråret, men har da voldsom fart på. Akelejefrøstjerne når en højde på 1 m, og når de store luftige blomsterstande åbner knopperne, er de fyldt med støvdragere,
som insekterne elsker. Blomsterne er hvide eller violette.
2

Engblomme, Trollius europaeus

5

Når de kuglerunde blomsterknopper springer ud, kan de
fine skålformede blomster nydes i hele juni måned. Engblomme er en robust staude, der blot skal have ekstra fugtig jord for at trives. Den bliver ca. 60 cm høj og har mørkegrønne fligede blade. Hvis du fjerner den visne blomst,
vil planten ofte danne nye.
3

Fjerbusk, Aruncus dioicus

Kraftigtvoksende staude med næsten 2 m høje blomsterstande i juni måned. Blomsterne dufter let. Bladene er
sammensatte og grønne. Skifter til høstfarver inden hele
planten visner ned i efteråret. Uden blomsterstande er fjerbusk ca. 1,2 m høj.
4

1

6

2

7

3

8

4

9

Kattehale, Lythrum salicaria

God og robust staude med opret vækst, der uden blomster
når ca. 60 cm. Fra august – september strækker de lange
blomsteraks sig til næsten dobbelt højde, og nu folder de
stjerneformede mørkrosa eller violette blomster sig ud.
5

Langbladet ærenpris, Veronica longifolia

Staude med blomsterspir, der er med til at give blomsterbedet flotte lodrette linjer. Den når en højde på ca. 60 – 80
cm og danner lange slanke aks med blåviolette blomster.
Blomstringstid fra juli – september.
6

Lægebaldrian, Valeriana officinalis

Høj spinkel staude eller rettere lægeurt, som svajer let for
vinden og ikke optager meget plads i bedet. Når blomsterne fra juni – august måned sidder i store skærme,
spredes en dejlig duft i haven. Bliver 1 – 1,5 m høj og selvsår sig ofte. Tåler også mere skyggefulde voksesteder.
7

Lægekvæsurt, Sanguisorba officinalis

Høj og luftig staude med grønne blade, der når ca. 1 m.
Blomstring fra juli – august giver planten endnu 50 cm i
højden, hvilket gør det nødvendigt med støtte fra nabostauder eller et stativ. De fine aflange kugleformede brunrøde blomster holder længe og kan også bruges til tørring.
8

Mjødurt, Filipendula ulmaria

Fint snitdelte grønne blade med lysere underside. Den 1
– 1,5 m høje staude vokser kraftigt til, og fra juni – september måned står den med luftige blomsterstande med et
stort antal meget små cremehvide duftende blomster.
9

Nyserøllike, Achillea ptarmica

Mørkegrønne tandede blade som laver en bund på ca. 60
cm, hvorpå blomsterne fra juni – august dannes, og nu er
planten ca. 90 cm høj. Den kan på næringsrige jorde have
brug for opbinding.
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TULIPANTRÆET
Mange træer er smukke, og sjældne træer er
samtidig spændende at studere og følge, i takt
med at de bliver store og udvikler blomster og
frugt. De dekorative blade på tulipantræet og de
spektakulære blomster er med til at gøre netop
dette træ helt specielt.
Én af metoderne til at kende træer fra hinanden på
er ved at kigge på deres bladform. Netop blad
formen er meget speciel hos tulipantræet. De forholdsvis store blade drejer for vinden og er med til
at give træet et helt unikt udseende.
Tulipantræet er ofte forvekslet med magnolietræet, som har tulipanlignende blomster i foråret.
Slægtskabet er da også, botanisk set, nært, og
når man kigger på blomsten hos både magnolie
og tulipantræet, så er der mange ligheder.
Vi skal til Nordamerika for at finde tulipantræets
oprindelige voksested. Dog er det mange hundrede år siden, de første træer kom til Europa, for
de første træer blev plantet før 1650. I Danmark
bliver træet omkring 15 – 20 m højt.

Plant et unikt træ
- træer binder CO2

Søjle
tulipantræ,
Liriodendron
tulipifera ’Fastigiata’
bliver et højt slankt
træ med gennemgående stamme.

Blade

Det kan godt se ud, som om bladenes ender er klippet af – at den yderste del af
bladet mangler. De er 4 – 10 cm lange
og endnu bredere. I foråret er de lysende grønne, om sommeren mørkegrønne, og inden løvfald får de gule
høstfarver.
Tulipantræet fås også i en broget variation, hvor bladene er både grønne og cremehvide.

Blomst

Træet skal have nogle år på bagen før
det blomstrer, men det er værd at vente på. I juni – juli måned gemmer de
skålformede tulipanlignende lidt små
blomster sig på kronens mange grene.
Blomstens kronblade er limegule med
orange tegning på indersiden. Efter blomstring dannes en 6 – 8 cm lang koglelignende frugt, der sidder tilbage på træet
efter løvfald.

Bark

Fin lysegrå bark, der på ældre træer
har lange barkstriber og et fint mønster
af dybe fuger.

Tulipantræets dekorative løv ses
tydeligt i den brogede version.
Denne sort hedder ’Aureomarginata’.

Form

Tulipantræet får helt naturligt en fin pyramideformet krone med gennemgående
hovedstamme og fine kronegrene. Du
kan naturligvis stamme træet op, så
der kommer mere lys under det, og har
du ikke så meget plads, skal du plante
sorten ’Fastigiata’, som danner en fin søjleform.

Tulipantræet trives bedst i en både næringsrig og fugtig jord.
Sørg for at vande træet godt de første 2 – 4 år, når foråret eller
sommeren er nedbørsfattig. Træet vokser både i surbundsjord
og i kalkholdige jorde.
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Foråret er godt i gang, og sommeren venter lige om hjørnet. Alting vokser og gror til stor glæde for både mennesker og insekter. I dette nummer ser vi nærmere på planter, der lokker sommerfugle til. De danner store mængder af nektar, som mange insekter har brug for. Vi kigger også på Aksel Olsens lange og betydningsfulde liv med
planter. Hans planteskole i Kolding udviklede sig til en Geografisk Have, hvor planter fra mange verdenshjørner
blev bestilt hjem og testet. Efter mange års udvælgelse kan vi glæde os over hans fremsynethed, for mange af
vores planter står han bag.
Lær også at beskære blåregn, så du får masser af blomster. Lær flere sorter af rabarber at kende, og lad dig inspirere til at få plantet artiskokker, stikkelsbærkiwi og ananaskirsebær.
Rigtig god fornøjelse!

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 artik-

ler 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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