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4 Dyrk selv

	Sommerens bær skal plukkes og spises i takt med, at
de modner. De er lette at dyrke – se her, hvordan du
lykkes med ribs, solbær, stikkelsbær, hindbær og
jordbær.
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6 Vis mig noget nyt

	
Lækre saftige morbær fra det nye dværgtræ Mojo Berry®, flotte blomsteraks på Digiplexis, der blomstrer hele
sommeren og en helt ny form af klematis, der ikke kræver opbinding. Måske skal du også prøve den nye hortensia, der danner seks gange så mange blomster som
dem, du kender.
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8	Medicinplanter

	Haveglæder har været på besøg i Medicinhaverne i
Tranekær på Langeland. Se med, når turen går rundt i
fem meget forskellige haver med hvert deres tema.
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14 Hildegard af Bingen

	En bemærkelsesværdig kvinde, der huskes som middelalderens mest betydningsfulde kvinde. Hun levede
fra 1098 – 1179 og blev i 2012 helgenkåret. Hendes
syn på urtemedicin og sygepleje danner baggrund for
en stor del af nutidens naturmedicin.
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16 Insektvenlige sommerblomster

	Nogle af vores almindelige sommerblomster har ekstra meget nektar, som havens insekter kan nyde godt
af, mens andre ikke bidrager ret meget. Se med her
og plant krukker og bede til med flere insektvenlige
sommerblomster.

22	Plant yngleplanter til sommerfuglene

	Yngleplanter er nødvendige for at fremme opformeringen af sommerfugle, og nogle af de mest almindelige
sommerfugle skal bruge brændenælder, mens andre
har brug for ærteblomstrende planter, violer, græsser,
rumex eller korsblomstrende planter. Her får du et indblik i, hvilke yngleplanter de forskellige sommerfugle
har brug for.

26	Rosensorter til den naturlige have

	Vi elsker roser, og haver med smukke fyldte dejligt
duftende roser kan bare noget ekstra. Er du på udkig
efter roser, der kan noget ekstra i forhold til biodiversitet, så se med her, hvor du får et bud på lave, mellemhøje og høje roser, der har mere åbne blomster og
derfor er mere insektvenlige.
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30 Pres blomster

	Sommerblomster, stauder og blomster fra skærehaven. Sommeren er fyldt med smukke blomster, som
du kan presse og bruge som dekoration eller til at
samle på. Skriv navne på planterne og opbyg dit eget
herbarium.

31 Plant et unikt træ

	Mispeltræet passer fint til små og mellemstore haver,
for det bliver kun 3 -4 m højt. De store smukke hvide
blomster pryder træet om foråret, og hvert efterår
dannes runde brune spiselige frugter. Et nemt og meget robust unikt træ.
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Velkommen
til Haveglæder
Magasinet som giver inspiration,
viden og løsninger til haven.
Så blev det sommer. Sommer i Danmark med nye kartofler, ærter, asparges
frem til Sankt Hans, rabarber og jordbær, røget makrel, fladfisk og mad på grillen. Herligt! De lyse nætter – modstykket til de korte mørke dage i november,
december og januar. Et væld af havens stauder blomstrer, roserne gør det, og
havens buske gør det. Der er dufte overalt, og har man været tidligt ude med
at forspire ærteblomster, kan man måske skære de første ind midt i juni.
Buketter af pæoner, roser og ærteblomster fylder stuerne med sommer og får
én til at ønske, at man kunne fastfryse øjeblikket og tage det frem på en grå
og våd vinterdag. Der er stadig meget at lave i køkkenhaven. Varme og vand
giver grøde, så der skal luges; og så er det tid til at så bønner, rødbeder, vintergulerødder, et nyt hold ærter, valske bønner og salat, dild og persille. Jeg
glæder mig til juni måned hvert år. Ja, jeg glæder mig også til maj hvert år. Det
går bare så stærkt i maj, så jeg sommetider glemmer at nyde det.
Juni er lidt mere rolig. Her skal man give sig tid til at lytte til fuglestemmer, for efter Sankt Hans er
der færre. Vi har indrettet et nyt rum - et hjemmekontor, hvor jeg tilbringer min hverdag. Udenfor er
der et stort hjertetræ, hvor jeg hænger foderautomater og beholdere til mejsebolde op. Så vinteren
og foråret igennem har jeg set på fugle. Det er rimelig let at genkende fugle på foderbrættet, det er
straks sværere at kende dem på sangen, især sangerne. Derfor er målet i år at blive bedre til at
genkende fuglestemmer. Det kan ske ved hjælp af CD’er med fuglestemmer, DOF’s hjemmeside,
søge på nettet, m.v. Jeg vil alliere mig med min svoger, han og min søster er ’fuglenørder’; det lyder
lidt forkert og dækker blot over, at jeg er lidt misundelig over, hvor dygtige de er. Sådan kan vi alle
støde ind i eller møde entusiaster inden for forskellige felter.
Der er mange 'plantenørder', og de er vildt spændende, fordi de ved så meget, ofte om et lille
smalt emne. Jeg talte med én i foråret, der havde 241 forskellige vintergækker, som han kunne
genkende og beskrive. Andre samler for eksempel på rododendron, roser eller stauder. Mange af
disse planteinteresserede søger fællesskabet i foreninger, som for eksempel Rhododendronforeningen, Rosenselskabet, Dansk Pæon Selskab, Dansk Iris- og Liljeklub og Dansk Dahlia Selskab,
blot for at nævne nogle af dem.
Sommeren er også ferietid, hvor mange tager i sommerhuset, på ferietur rundt i Danmark eller på
ø-hop. Over hele Danmark er der offentlige haver eller parker, som er værd at besøge, og det giver
et lille afbræk fra sand og vand. Hvis man er fascineret af roser, eller bare synes de er smukke, så
kan følgende haver og parker anbefales: Bangsbo Botaniske Have i Frederikshavn, Rosenhaven i
Mariager, Marselisborg Slots rosarium, Den Botaniske Have i Aarhus, Den Geografiske Have i
Kolding, Rosenhaven i Valby Park og Bernstorff Slotshave i Gentofte. Når man har været ude i det
danske ferieland, eller kommer hjem fra stranden og trænger til at slappe af i hængekøjen eller
liggestolen, kan følgende bøger varmt anbefales som sommerlæsning, hvis man interesserer sig
for insekter. De er skrevet af Dave Goulson, som er professor ved University of Sussex , og en af
Storbritanniens førende eksperter i humlebier og insekter og internationalt anerkendt forsker. På
trods af den akademiske baggrund, skriver Dave Goulson let og underholdende. Tre af hans bøger
er oversat til dansk. Den første hedder ’Humlen ved det hele – mit eventyrlige liv med bier’, nummer
to er fra hans fritidshus i Frankrig ’Summen over engen – paradisiske dage i min franske ruin’ og
den sidste fra haven i Sussex ’Den kriblende have – sådan dyrker du din have og redder kloden’
– God fornøjelse!
Husk havecentrene holder ikke sommerferie, så smut forbi et, når du er ude i ferielandet.

Per Boisen Andersen,
direktør for brancheforeningen Danske Havecentre
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Dyrk selv
Skulle haven opdeles som en pyramide, hvor det nederste
lag indeholdt de mest basale planter, så ville laget være fyldt
med bær. Stikkelsbær, solbær, ribs, blåbær, hindbær og jordbær. Har du god plads, så udvid med brombær, jostabær,
havtorn, skovjordbær og måske honningbær og morbær.

Prøv også…
• Blåbær, som skal dyrkes i surbundsjord, men
findes i en lang række sorter med forskellig
buskhøjde, modningstid og bærstørrelse
• Stikkelsbærkiwi, brombær og taybær, der
kræver opbinding til stativ, og som derfor kan
bruges som rumdeler eller hegn
• Morbær, som mange forbinder med et stort
træ, men som også kan dyrkes som en lille
busk (se mere på de næste sider)
• Havtorn, som kræver plads, men som også
vokser i sandet jord. Husk at plante både
han- og hunplante
• Honningbær er ikke så almindelig, men et
spændende bær på en robust busk
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Solbær, ribs, stikkelsbær
og jostabær

TIPS
Hvis du ikke har så meget
plads i din have, så plant i et
højbed eller en stor balje eller
krukke. Buskene kan sagtens
tåle beskæring, men pas på
ikke at klippe alle anlæg
til nye bær af.

Det latinske slægtsnavn for disse fire dejlige sommerbær er Ribes. De er nært beslægtede, men har
alligevel forskellige typer bær med hver deres smag.
Fælles for disse bærbuske er, at de danner deres
blomster og frugter i knopper fra sidste år. Det er kraftige
og robuste buske, der klarer selv strenge vintre godt. Allerede tidligt i foråret springer de små limegrønne blomster ud, og
de nektarholdige blomster lokker masser af bier til. Frugtbuske er selvbestøvende og derfor nemme at få til at danne frugt.
Placering Solrigt
Jord
Alm. jord, der dog ikke må stå vandmættet efterår og vinter.
Pasning	Vand godt i forbindelse med plantning og de følgende år i
tørre perioder. Gød hvert forår. Beskæring efter tre år. Fjern
ca. 1/3 af de ældste og tykkeste grene helt ved basis.

OBS
Du kan med fordel plante stikkelsbær uden
torne, for smagen på disse sorter er også rigtig
god. Har du erfaring med, at fuglene stjæler
dine ribs, så plant en sort med hvide bær – de
er ikke nær så tydelige, og smagen er mindst
lige så god, som de røde.

TIPS
Elsker du hindbær,
men er træt af de små
hvide orm, så plant
efterårshindbær – her når
hindbærbillen ikke at
lægge æg, som bliver
til de hvide larver.

OBS
Det er nemt at udvide
hindbærsæsonen,
hvis du både planter
sommer- og efterårshindbær. Har du ikke
så meget plads, så
plant krukkehindbær i
højbede eller krukker
på terrassen.

Hindbær

De lange skud med store flotte velsmagende hindbær sidder i behagelig plukkehøjde, og buskene udvikler modne bær over en lang periode. Det muliggør brugen af de friske bær til morgenmaden, kagen og
desserten. Hindbær er også gode smagsgivere til eddike, og du laver nemt en coulis (hindbærsovs) til
isen. De friske hindbær tilsættes flormelis og blendes. To dele hindbær til en del flormelis. De små kerner
kan sigtes fra, hvis de generer.

Sommerhindbær

Når frugterne modner i juli, så er det sommerhindbær. De danner deres frugter på sidste års skud. Klip
derfor aldrig hele toppen af – kun de grene, der har båret frugt sidste år skal fjernes.

Efterårshindbær

Når frugterne modner fra august – oktober, så er det efterårshindbær. De danner deres frugter på indeværende års skud. Klip planterne ned til 10 cm så de kan danne nye skud.
Placering Solrigt
Jord
Alm. jord. Undgå vandmættet jord.
Pasning	Vand godt i forbindelse med plantning og de følgende år i tørre perioder. Gød hvert forår.
Bind de lange skud op med en støttesnor langs rækken. Klip sidste års bærbærende skud
af på sommerhindbær og alle skud af på efterårshindbær.

TIPS
Har du flere bær, end
du kan spise, så frys
jordbærrene ned, når de er
”Roser er røde, violer er blå, jordbær er søde, du er ligeså”,
skyllet, og den grønne hase
sådan skrev vi i venindens poesibog, og mere sandt kan det
er fjernet. Nyd sommerens
vel ikke siges? De friskplukkede jordbær fra egen have er helt
bær i vintertiden og glæd
fantastiske, og dagens høst kan hele familien nyde godt af i
dig over, at du selv har
mange uger. Jordbær er det bær, som de fleste nyder at dyrke
dyrket bærrene.
selv. Der er kun lidt pasning af planterne, og vi belønnes mang
foldigt i juni – juli måned, når bærrene modner.

Jordbær

Placering Solrigt
Jord
Alm. veldrænet jord. Plant 3 - 4 pr. meter.
Pasning	Vand godt i forbindelse med plantning. Vand især under blomstringen, hvis foråret
er nedbørsfattigt. Gød hvert efterår – forårsgødning giver blade og færre bær.
Forny dit jordbærbed hvert 3. år. Plant i frisk jord.

OBS
Jordbær findes i mange sorter
med varierende modningstid,
bærstørrelse og smag. Når du
planter forskellige sorter, er det
muligt at forlænge høsten.
Jordbær er velegnede til højbede,
men gror også fint på lige rækker
i køkkenhaven. Skovjordbær er
gode som bunddækkende plante
under buske og træer, men skal
helst stå solrigt for at danne
mange bær.

HAVEGLÆDER
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Vis mig
noget nyt!
Morbær, Morus BonBonBerry® Mojo Berry®

De er helt vildt saftige og har et smukt udseende. Morbær er ikke så
almindelige, og slet ikke som plante i vores haver. Det skyldes først
og fremmest, at morbærtræer bliver 4 - 6 m høje. Det har japaneren
Hajime Matsunaga ændret. Denne nye morbær er nærmere en
busk og kan endog dyrkes i en stor krukke på terrassen.
Mojo Berry® danner bær på sidste års skud, men når også at danne
bær på indeværende års skud, hvilket betyder, at du kan høste bær
fra juni og helt frem til oktober.
Denne dværgform af morbær når kun en højde på ca. 1,5 m og passer derfor ind i mange af vores haver. Den elsker at stå solrigt og
skal plantes i muldrig veldrænet jord og må ikke tørre ud. Du kan
beskære planten i det tidlige forår.
Morus Mojo Berry® er hårdfør.
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Digiplexis

Måske kender du stauden fingerbøl? I så fald vil du nemt
kunne genkende fingerbøl i denne nye krydsning, hvori både
stauden fingerbøl, Digitalis, og Isoplexis, som er en plante fra
De Kanariske Øer har ophav. Det eksotiske look med store
blomster og klare farver kendetegner Digiplexis, der ikke har
noget dansk navn.
Digiplexis udmærker sig især ved at blomstre meget længe.
Allerede i juni ses de første blomster, og planten fortsætter
med at danne nye blomsterstande frem til oktober.
Afhængigt af sorten, bliver Digiplexis 55 – 70 cm høje og de
egner sig formidabelt til staudebedet, sammen med prydbuske eller i krukker. De elsker sol og varme, men trives
også i halvskygge. Plant dem i almindelig veldrænet havejord – gerne iblandet plantemuld.
Digiplexis er ikke vinterhårdfør, så betragt den som en sommerblomst, der med god overvintring vil visne ned og måske
gro videre til næste år.

Hortensia Runaway Bride®, Hydrangea

I 2018 blev denne skønne hortensia belønnet med titlen ”Bedste
plante”, da det engelske haveselskab afviklede deres årlige haveshow i Chelsea, London. De danske gartnere har taget planten til
sig, og nu kan vi glæde os til at nyde planten, som forædleren Ushio
Sakazaki har krydset sig frem til.
RUNAWAY BRIDE SNOW WHITE® bliver omkring 1 m høj og bred.
Den danner et væld af hvide blomsterskærme med randblomster.
Blomsterne dannes over en meget lang periode, så planten vil stå i
fuldt flor hele sommeren.
Det unikke ved denne nye hortensia er, at den ikke blot danner én
blomst i enden af skuddene, den danner også blomster på sidegrene og -skud. Den vurderes til at danne seks gange flere blomster end andre hortensia.
Plant den i sol eller halvskygge. Dens lettere overhængende vækst
gør den velegnet til ampler eller høje krukker, men den trives også
godt i havens bede. Plant i alm. veldrænet havejord.

Klematis, Clematis

Klematis forbinder man oftest med meterhøje slyngende planter, men for et par år siden lykkedes det en hollandsk forædler
at krydse sig frem til en lille kompakt klematis, der ikke klatrer.
”Little Lemons” blomster er lysegule, klokkeformede og hængende. Den helt unikke og innovative plante skal man lige lære
at kende, for den skal ikke plantes som andre klematis.
”Little Lemons” er egnet til en krukke, en ampel eller som lav
bunddækkende busk forrest i et bed.
Højden er 20 – 30 cm, og de længste skud når at vokse omkring 50 cm på en sommer. De smukke blomster er ca. 3 cm
store, og blomstringen starter i maj og fortsætter frem til september.
Plant klematis “Little Lemons” i almindelig veldrænet jord iblandet lidt plantemuld. Klip planten tilbage til 10 cm over jordens
overflade i det tidlige forår.
Denne klematis hører til tangutica-gruppen og er fuldt hårdfør.
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De seks temahaver hedder
1. Åndedræt og kredsløb - duftplanter
2. Urin- og kønsveje - elskovsplanter
3. Fordøjelse, stofskifte og ernæring
– snapseurter
4. Infektioner og immunsystem
– Hildegard af Bingens klosterhave
5. N
 ervesystem og bevægeapparat
– meditation
6. De fem sanser (er endnu ikke opført)
På de næste sider kan du få et indblik i
nogle af de gode historier, som medicinplanterne fortæller – der er overraskende mange planter, som vi kender
fra vores haver.

Medicinhavernes formål er
• At fremme udvikling af aktiviteter
indenfor medicinplanteområdet
• At fremme etablering af et Formidlingscenter for medicinplanter og
plantemedicin, herunder en medicinplantesamling
• At koordinere arrangementer for
medlemmerne samt forskningssamarbejde med relevante institutioner
• At fungere som informations- og
inspirationskilde for foreningens
medlemmer og for det omgivende
samfund
• At fungere som en turistattraktion
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Medicinplanter
Medicinhaverne ved Tranekær slot fylder 3,2 ha og består af 5 temahaver. Haverne er 10 år gamle, og der er planer om en 6. have. Medicinhaverne drives
som en non-profit forening, og driften betales af medlemmer og entréindtægter. Arbejdet i haverne udføres af frivillige, og når større projekter skal etableres,
søges der om fondsmidler.
Der er sket meget, siden Benedikt fra Nursias grundlagde benediktinerklostret Monte
Cassino i Italien tilbage i år 525. Ifølge Benediktinerreglen pålagdes klostrene at pleje
og passe de syge. Medicinske tekster og
urtebøger blev oversat fra græsk til latin, og
nogle hundrede år efter blev de medicinske
planter bragt til Danmark. Man mener, at
biskop Absalon bad abbed Vilhelm sørge
for dette, og fra 1200-tallet, mener man, at
danske munke havde kendskab til ca. 210
forskellige planter, der blev anvendt i sygdomsbehandlingen.
Henrik Harpestreng var den mest kendte
danske urtemediciner. Han var kannik i
Roskilde, og han skrev Skandinaviens før-

ste plantemedicinske bog ”Liber Herbarum”. Han stod også bag den første urtebog på dansk, ”Den danske urtebog”, som
mest var en oversættelse fra udenlandske
urtebøger. Regnfan, bukkehorn, mynte,
rude, sværdlilje, løg, purløg, hvidløg, hestebønne, lilje, rose, rosmarin og salvie er blot
nogle af de mange beskrevne planter. I alt
anbefalede han 140 planter – nogle planter
til flere sygdomme, og en blanding af urter
til specifikke sygdomme.
Efter reformationen i 1536, hvor mange klostre blev forladt, overtog apotekere opgaven.
I Asmild Klosterhave, Esrum Kloster, Æbelholt Kloster og Øm Kloster kan du fordybe
dig i datidens medicin- og klosterhaver.

1. Haven for åndedræt og kredsløb

Brændenælde[ Urtica dioica ]

Eukalyptus [ Eukalyptus ]

Udtræk af roden virker antiallergisk og lindrer høfeber, astma og allergiske hudlidelser.

Virker mod øm hals, hoste og forkølelse. De
æteriske olier virker antiseptisk.

Hyld [ Sambucus nigra ]
Mod hoste, forkølelse, feber og influenza.

Sådan gjorde de
I månederne maj, juni og juli samlede man
toppe, der blev hængt til tørre. Roden gravede man op i det tidlige forår eller sene efterår, rensede og lagde til tørre.

Sådan gjorde de
Bladene samledes, og de æteriske olier
blev udvundet i en form for dampdestillation. Man hældte også kogende vand over
bladene, lod dem trække i 15 min.

Sådan gjorde de
I maj og juni høstede man blomsterskærme
og tørrede dem nænsomt, så virkestofferne
ikke forsvandt. Blade og bark blev ligeledes
høstet og tørret. Friske blomster og blade
er også blevet brugt homøopatisk.

Plantebeskrivelse
Op mod 2 m høje lange stængler, hvor
både blade og stængler er fyldt med små
fimrehår, der brænder, når man rører ved
dem. Når frosten kommer visner toppen
ned.

Plantebeskrivelse
Eukalyptus bliver høje træer, og træet i
Medicinhaven i Tranekær er vel næsten 6
m høj. Den mest hårdføre og mest udbredte eukalyptus er gunni-eukalyptus,
som bliver 4 – 6 m høj.

Plantebeskrivelse
Løvfældende busk eller flerstammet træ,
der bliver ca. 3 m højt og bredt. Små hvide
blomster i skærme i maj – juni og sorte
bær i september. Hyldebær må ikke indtages i rå tilstand - de skal koges først.

Japanske lygter [ Physalis alkekengi ]

Lancetvejbred [ Plantago lanceolata ]

Smalbladet timian [ Thymus serphyllum ]

Udtræk af bladene har været brugt som slimløsende middel.

Antibakteriel og har været brugt mod astma
og bronkitis. Standser hudblødninger og lindrer insektbid.

Virker mod dårlig ånde, er slimløsende og afhjælper forkølelse og træthed.

Sådan gjorde de
Lige inden blomstring blev toppen høstet
og hængt til tørre. Bladene er blevet brugt
i te sammen med andre tørrede urter.
Plantebeskrivelse
80 cm høj staude, der vokser med oprette
skud og danner små hvide blomster. Senere udvikles frugten i det lysende orange
hylster. Visner ned hver vinter, men bryder
igen om foråret.

Sådan gjorde de
Saften fra bladene holdt sig længe, for
planten konserveres naturligt. Hostesaft af
lancetvejbred var en vigtig medicin. Bladene blev også tørret og anvendt som te.
Plantebeskrivelse
Fra en roset vokser de 20 – 40 cm lange
smalle blade med tydelige bladnerver. Fra
juni – september dannes fra midten bladløse blomsterstængler med kugleformede
blomster.

Sådan gjorde de
Lige inden blomstring høstede man de
grønne stængler og tørrede dem i skyggen. Det er bladenes æteriske olier, der
medvirkede til virkningen.
Plantebeskrivelse
Krybende kun 5 cm høj staude, der ofte
beholder sine grønne blade hele vinteren. I
sommertiden blomstrer planten med små
toppe af lillarosa blomster.

HAVEGLÆDER
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2. Haven for urin- og kønsveje

Almindelig rude [ Ruta graveolens ]

Almindelig røn [ Sorbus aucuparia ]

Kyskhedstræ [ Vitex agnus-castus ]

Har været anvendt til svangerskabsforebyggelse og abort. Nedsatte sexlysten hos nonner
og munke.

Igangsætter menstruation, lindrer menstruationssmerter og afhjælper nyregener.

Virker på præmenstruelle smerter og afhjælper ømme bryster. Afhængigt af dosis fremmes eller svækkes libido hos mænd.

Sådan gjorde de
Friske blomster lavede man homøopatisk
medicin ud af. Tørrede blade og blomster
blev brugt til te og især til teblandinger
sammen med melisse og baldrian.
Plantebeskrivelse
Opretvoksende stau
de med snitdelte
grønne blade og små gule blomster samlet
i kvaste. Blomstrer fra juli – oktober.

Gul solhat og purpursolhat
[ Rudbeckia fulgida, Echinacea purpurea ]
Nyere forskning tyder på, at planten stimulerer immunforsvaret.
Sådan gjorde de
Roden høstede man i efteråret eller tidligt
forår, mens bladene blev høstet på de dele
af planten, der ikke danner blomst. Friske
blade bruges stadig til homøopatisk medicin.
Plantebeskrivelse
Præriestaude, der bliver ca. 40 – 60 cm
høj og blomstrer fra juli – oktober med fine
farvestrålende gule blomster. Purpursolhat får rosa blomster.
10
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Sådan gjorde de
Bærrene blev plukket og lavet til mos, som
man kogte til marmelade og lavede saft
på. Man tørrede også bærrene og knuste
dem til te.
Plantebeskrivelse
Mellemstort træ, der bliver ca. 6 m højt og
har en ca. 3 m bred krone. Grønne snitdelte blade, cremehvide blomster i skærme i maj og derefter orangerøde bær.

Sådan gjorde de
Homøopatisk anvendt mod impotens. Det
er frugterne, som man har brugt til at udvinde de aktive stoffer fra planten.
Plantebeskrivelse
Opret løvfældende busk, der bliver ca. 2 m
høj. Blomstrer fra juli til oktober med oprette
violette blomsteraks, hvoraf der dannes små
frugter. Planten fryser ofte tilbage om vinteren, men beskæres og vokser frem på ny.

Passionsblomst [ Passiflora incarnata ]

Pisseurt [ Herniaria glabra ]

Beroligende og afhjælper nervøse lidelser. Virker mod søvnløshed og klimakterielle gener.

Vanddrivende og hjælper mod blærebetændelse og nyresten.

Sådan gjorde de
Lige inden blomstringstid høstede man
toppen og lod den tørre et skyggefuldt
sted med godt luftskifte. Man har også anvendt friske blade til homøopatisk medicin.

Sådan gjorde de
Det er saponinerne i planten, som man
ville bevare, og det krævede, at man nænsomt tørrede de grønne skud ned. Anvendtes som te.

Plantebeskrivelse
Ca. 2 m høj slyngende plante, der ikke alle
steder er fuldt hårdfør, så den skal plantes et
lunt sted og vinterbeskyttes. Kræver stativ
eller skal bindes op. De eksotisk udseende
blomster viser sig fra juli og frem mod frost.

Plantebeskrivelse
Lav tæppedannende flerårig plante, der
ikke er udbredt, men som måske burde
anvendes mere. Dækker bunden fint med
friskgrønne små blade. Blomsterne er
uanseelige. Solrig placering og i jord med
godt dræn.

3. Haven for fordøjelse, stofskifte og ernæring

Figen [ Ficus carica ]

Havtorn [ Hippophae rhamnoides ]

Mispel [ Mespilus germanica ]

Frugten er let afførende. Indeholder mange fibre, kalcium, mangan, kobber og antioxidanter.

Bærrene indeholder store mængder vitaminer –
især C- vitamin. Er især brugt i kinesisk medicin.

Blev anvendt som afføringsmiddel.

Sådan gjorde de
Frugten spiste man, og spiser man, når den
er moden. Resten af planten indtages ikke.

Sådan gjorde de
Dengang og i dag høstes havtorn ved at
skære eller klippe de bærbærende grene
af, så man lettere kan fjerne frugterne. Fryses grenene ned, så kan man slå bærrene
af. Man laver marmelade, frugtmos eller
saft af de sunde bær.

Sådan gjorde de
Man høstede og kogte frugterne. Frugtmosen doserede man nænsomt, så patienten kunne få gang i tarmene.

Plantebeskrivelse
Der findes en del forskellige figensorter, og
nogle af dem er mere hårdføre, end andre.
Figen bliver en stor busk på 4 – 5 m høj og
næsten lige så bred. Modne velsmagende
frugter fra august.

Plantebeskrivelse
Løvfældende mellemstor tornet busk, der
på næringsrige jorde godt kan blive op
mod 3 – 4 m høj. Den breder sig flittigt med
rodskud. Havtorn har han- og hunplanter,
og begge skal være tilstede for, at der dannes frugter. Høst fra september – oktober.

Plantebeskrivelse
Mispeltræet danner en bred krone og bliver ca. 3 – 4 m høj. De mørkegrønne blade
danner baggrund for de rent hvide store
blomster, som træet danner i maj – juni.
Frugterne er brune og kan ikke spises i rå
tilstand. Høstes fra oktober.

Mjødurt [ Filipendula ulmaria ]

Mynte [ Mentha spicata ]

Surbær [ Aronia melanocarpa ]

Neutraliserer mængden af mavesyre. Virker
mod irritabel tyktarm og er især god til børn
med diarré.

Virker mod kvalme, oppustethed, kolik og diarré.

Sænker kolesterol, har højt indhold af antioxidanter og synes også at stimulere immunsystemet.

Sådan gjorde de
Friske eller tørrede mynteblade overhældes med kogende vand og trækker i 10
min. Teen indtages og afhjælper smerter
og mavegener.

Sådan gjorde de
Bærrene høstes og bearbejdes til marmelade eller saft. Surbær er også nutidens
helsebær og indgår i mange produkter.

Sådan gjorde de
Når planten var i fuld blomst, så høstede
man toppen og hængte den til tørre. Den
tørrede top blev brugt til te. Den friske rod
er blevet anvendt til homøopatisk medicin.
Plantebeskrivelse
Kraftigtvoksende staude, der når 1,5 m,
når de relativt store cremehvide blomsterstande pryder planten fra juli – august.

Plantebeskrivelse
Grøn mynte er en krydderurt, som spreder
sig flittigt med udløbere. Bliver ca. 50 cm
høj og blomstrer fra juli – september med
violette blomster.

Plantebeskrivelse
Løvfældende mellemstor 1 - 1,5 m busk,
der har fine hvide blomster i maj. Blomsterne afløses af sorte bær, der er modne
fra august. Planten får smukke høstfarver
inden løvfald.
HAVEGLÆDER
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4. Haven for infektioner og immunsystemet

Himlens syv sønner
[ Heptacodium miconioides ]
Nyere undersøgelser har vist, at
planten er antibakteriel.
Sådan gjorde de
Det er udtræk af blade og blomster, som
er interessante at undersøge nærmere for
at have virkning på betændelsestilstande.
Plantebeskrivelse
Skøn løvfældende prydbusk, der nemt når
2 m i højden og næsten lige så bred.
Blomstrer fra august med små hvide duftende blomster samlet i klaser. Når de
hvide kronblade visner, sidder røde bæreblade dekorativt tilbage.

Lakridsrod [ Glycyrrhiza glabra ]
Mod luftvejs- og urinvejsinfektioner. Hæmmer bakterien helicobactor, som er årsagen til mavesår.

Sådan gjorde de
I det sene efterår gravede man plantens
rødder op og tørrede dem ned efter rensning. Pulveret blev tilsat kogende vand og
patienten drak væsken.
Plantebeskrivelse
Opretvoksende staude, der har smukke
hvide blomster i juni måned. Smukke grønne snitdelte blade.

12
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Ingefær [ Zingiber officinale ]

Kvæde [ Cydonia oblonga ]

Betændelseshæmmende og antiseptisk. Brugt
meget i den kinesiske og indiske medicin.

Slimløsende og mod luftvejsinfektioner. Er
blevet brugt mod svamp hos børn.

Sådan gjorde de
Bruges i smoothies, supper, varme kødretter og som te. I foråret lægger man, eller
planter man rodstykker, og til november
graver man roden op og tørrer overfladen.

Sådan gjorde de
Man opblødte kernerne fra frugten i vand
og indtog væsken mod infektioner. Saften
fra frugten blev anvendt som slimløsende
middel.

Plantebeskrivelse
Græslignende plante, der har oprette
skud, men som samtidig gror vandret under jorden. De tykke rødder sikrer plantens spredning og er samtidig den del,
som man høster. Ingefær er ikke helt hårdfør på vores breddegrader, men kan sagtens dyrkes som etårig.

Plantebeskrivelse
Frugttræ, der hvert forår i maj springer ud
med store flotte svagt rosa blomster. Det
middelstore træ når en højde og bredde
på ca. 3 – 4 m. De karakteristiske hårde
gule frugter er klar til høst i oktober.

Røllike [ Achillea millifolium ]
Mod forkølelse, sår, influenza og parasitter.

Vedbend [ Hedera arborescens ]
Virker antibakteriel. Indeholder stoffet emitin, som hindrer amøber og parasitter.

Sådan gjorde de
Fra juni – september høstede man både
stængler og blomsterstande og tørrede
dem godt ned. Den krydrede plante blev
strøet mod utøj og kunne også tilsættes te.

Sådan gjorde de
Friske blade er blevet brugt til homøopatisk medicin. I foråret har man plukket de
nyeste skud og blade af planten og tørret
dem til strøelse mod utøj.

Plantebeskrivelse
Opret staude med tæt grønt snitdelt løv, der
dufter krydret. De små blomster er samlet i
tætte skærme og er på arten hvide. Røllike
findes også i gule, rosa og røde farver.
Blomstrer fra juni – oktober.

Plantebeskrivelse
Opret og kompakt busk, der bliver 0,75 – 1
m høj. Det er voksenformen af vedbend og
derfor slynger den sig ikke. Danner kuglerunde blomsterstande med bær, som fuglene er glade for i vinterhalvåret.

5. Haven for nervesystemet og bevægeapparatet

Humle [ Humulus lupulus ]

Kvalkved [ Viburnum opulus ]

Lavendel [ Lavandula angustifolia ]

Beroligende, søvndyssende og krampeløsende. Indeholder planteøstrogener.

Virker mod kolik, menstruationssmerter og
andre smertegener. Virker også beroligende.

Virker mod irritation, hovedpine, migræne og
søvnbesvær.

Sådan gjorde de
Barken blev skrællet og tørret. Udtræk
blev lavet og stødt til te. Den friske bark
blev anvendt til homøopatisk medicin.

Sådan gjorde de
Lige inden udspring klippede man lavendelblomsterne af og hængte dem til tørre.
Når blomsterne dryssede af, destillerede
man dem og udvandt de æteriske olier.
Brugt som te eller anvendt i karbade.

Sådan gjorde de
Man høstede humleknopperne i slutningen af sommeren, lige inden de modner
helt. De blev tørret ned og brugt til te.
Plantebeskrivelse
Slyngende plante, der kan nå en højde på
3 – 5 m hvert år. Visner ned hver vinter.
Danner dekorative humleknopper i juli. Det
er disse knopper, som i dag anvendes til
ølbrygning.

Plantebeskrivelse
Mellemstor løvfældende busk på ca. 2 – 3
m højde og bredde. Hvide blomsterkugler
i maj – juni efterfølges af røde bær i efteråret.

Plantebeskrivelse
Opretvoksende staude med grålige blade,
der dufter krydret. Fra juli og ca. 2 måneder frem blomstrer lavendelbusken med
violette blomster, der ligeledes indeholder
mange duftstoffer.

Matrem [ Tanacetum parthenium ]

Rosmarin [ Rosmarinus officinalis ]

Søjleenebær [ Juniperus communis ]

Smertestillende og har effekt på migræne.
Anvendes også mod gigt.

Afhjælper hovedpine, depression, nervøsitet
og træthed.

Virker beroligende og afslappende. Lindrer
desuden gigtgener.

Sådan gjorde de
Bladene blev anvendt – enten som friske
eller tørrede. Olierne er også udvundet og
blandet i tinktur.

Sådan gjorde de
Toppen med de nye skud blev høstet før
blomstringen og lagt til tørre. De tørrede
blade blev tilsat, så man kunne lave rosmarinvin, -te, -spiritus og rosmarinbade.

Sådan gjorde de
Man bredte et klæde ud under busken og
ventede på, at de modne bær selv løsnede sig. De tørrede bær blev knust og lavet
til te eller lagt i spiritus med 100 g bær til
500 ml spiritus.

Plantebeskrivelse
Matrem har et frodigt grønt løv og danner
fine hvide blomster med tydelig gul midte.
Bliver 30 – 50 cm høj. Planten dufter som
kamille.

Plantebeskrivelse
Velkendt krydderurt, som skal plantes et
beskyttet sted eller i drivhus. Middelhavsplante, der i Danmark sjældent bliver højere end 1 m. Blomstrer i vintermånederne
og frem mod maj med blålige blomster,
som bierne elsker.

Plantebeskrivelse
Vintergrøn nålebærende plante med stjerneformede blade. Planten danner en fin
søjle, der med tiden bliver omkring 3 m
høj, men ikke særlig bred.

HAVEGLÆDER
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Hildegard af Bingen
(1098 – 1179)

Den tyske abbedisse, mystiker, forfatter, læge
og komponist Hildegard af Bingen havde et
helt specielt syn på legemet og huskes som
middelalderens mest betydningsfulde kvinde.
Den otte år gamle pige blev klostergivet og
uddannet af eremitten Jutta von Sponheim,
som underviste i urtemedicin og sygepleje. I
1136 tog Hildegard sit klosterløfte, og i 1147
blev hun af paven anerkendt som profet. Hun
fik mange besøg og byggede i 1150 et nyt
kloster ved Bingen i Tyskland. I 2012 blev
hun helgenkåret.

Uligevægt i de fire legemsvæsker

Hildegard var en fremragende naturlæge,
som analyserede patientens fire legemsvæsker; blod, gul galle, sort galle og slim. Sammen med øjendiagnostik, åreladning og
kost, sammenfattede hun behandlinger med
krydderier, urter, olier, salver, vin og ædelsten. Hendes viden om sygdom og medicin
14
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stammede først og fremmest fra omfattende
praktisk medicinsk erfaring. Hendes evner til
at se altings sammenhæng i det levende lys
og hele skabelsen af planter, dyr og sten,
hvis kræfter ingen mennesker kan kende,
hvis ikke de er åbenbaret af gud.
Hun skrev Scivias om vejene til Gud med 35
illuminationer og Liber divinorum Operum
om hele guds kosmiske værk med 10 billeder, der viser Hildegards syner. Hun forfattede også bogen Physica, der er en lægeurtebog med anvisning på behandlinger ved
hjælp af urter. Ved at styrke kroppen er det
lettere at modstå djævelen.
Desuden skrev hun et stort musikalsk drama
Ordo vitutum, der illustrerer vejen til menneskets forening med Gud.

Hildegard i Tranekær

Medicinhaverne i Tranekær har indrettet en
Hildegard af Bingen have, som netop er ble-

Håret høgeurt [ Hieracium pilosella ]

Lægesalvie [ Salvia officinalis ]

Døvnælde [ Lamium album ]

”At spise denne urt styrker hjertet og fjerner
dårlige væsker, som er blevet ophobet i
kroppen.”

”Denne plante gror af solens hede og er varm
og tør. God mod for mange safter i kroppen,
hjælper mod dårlig appetit, mod dårlig ånde
samt besvær med at holde på vandet.”

”En person, som spiser denne urt, vil smile
af fornøjelse, fordi det berører hjertet. Hjælper mod grå stær.”

Grå mynte [ Mentha longifolia ]

Fennikel [ Foeniculum vulgare ]

Pæon [ Paeonia officinalis ]

”Den, der plages af gigt, bør knuse mynten og si
saften gennem et klæde og tilsætte lidt vin. Hvis
det drikkes morgen, middag og aften, går gigten væk. Hvis mynten er brugt på rette vis,
varmer den maven og giver god fordøjelse.”

”Fennikel er behagelig og hverken tør eller kold af
natur. I rå stand skader den ikke mennesker, men
giver behagelig varme, god sved og god fordøjelse.
Frø spist på fastende hjerte mindsker dårligt slim
eller ondskab, dårlig ånde og giver klare øjne.”

”Denne plante er kraftig. Læg roden i vin og
drik den ved feber. En person, der har mistet
forstanden, bør lægge pæonfrø i honning på
tungen, så vil pæonens kræfter gå til hjernen,
og han vil komme til sund fornuft.”

Hjulkrone [ Borago officinalis ]

Marietidsel [ Silybum marianum ]

Hjortetunge [ Phyllitis scolopendrium ]

”Hvis man har fået dårligt syn, bør man brække
denne urt i småstykker og fordele urten på et
stykke rødt klæde. Dette klæde skal lægges over
hovedet om natten. En, der har smerter i brystet,
bør drikke hjulkrone i vin, og de dårlige væsker,
som generer vejrtrækningen, forsvinder.”

”Denne plante er kold på grund af morgendug og er derfor nyttig. Den, der har stikken
i hjertet eller andre steder på kroppen, bør
findele planten sammen med salvie til en
saft, som udrøres i vand. Når smerterne tager til, drikkes dette og man får det bedre.”

”Virker effektivt på lunger, lever og indvolde.
Hjortetunge tilsættes vin sammen med ren
honning, lidt peber og kardemomme. Si det
gennem et klæde, drik det og lever og lunge
bliver renset. Pulveriseret virker planten mod
hovedpine, når man slikker pulveret i sig.”

vet færdig. Den ligger i Haven for infektionssygdomme og immunsystemet, og man finder den
let, når man ser den store træfontæne, der er
udskåret som kogle.

40 forskellige planter

Når man går gennem haven og læser skiltene, så
kan man ikke undgå at få den tanke, at lidelser
nemt kan lindres, hvis man følger Hildegards råd.
Her kan du læse og se 10 af planterne fra haven.

Alm. kartebolle
[ Dipsacus silvestris ]
”En, der har indtaget gift, bør tage
toppe, roden og bladene af denne
urt og lave det til pulver. Hvis den
blandes med mad eller drikke, vil
den udstøde giften af kroppen.”

HAVEGLÆDER
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Det er oplagt at anrette en skærehave, så både insekter og du har
noget at glæde dig over. Der findes
rigtig mange relevante insektvenlige
sommerblomster til skærehaven,
men de mest gavnlige er:
Frøkenhat, Zinnia
Stolt Kavaler, Cosmos
Jomfru i det grønne, Nigella
Kornblomster, Centaurea cyanus
Dusksalvie, Salvie viridis

Dusksalvie

Kornblomster

Jomfru i det grønne

Stolt Kavaler

Frøkenhat

Insektvenlige
sommerblomster
Alle blomster tiltrækker bier og sommerfugle, men det
er ikke alle blomster, der har så meget at tilbyde insekterne. De flyver nemlig rundt på jagt efter nektar og pollen, som de bruger til at opretholde deres livsfunktioner.
Når vi planter sommerblomster i krukker, altankasser,
kurve og bede, så vil bier, svirrefluer, humlebier og som-

merfugle besøge de mange blomster;
og hvis du vil sikre dig, at buffeten er
fyldt op med næring, så skal du gå efter
nogle af de sommerblomster, som vi viser
på disse sider.

TIPS
Sommerblomster har
en lang blomstringstid, og
mængden af blomster er
stor – sommerblomster
er derfor et godt bud
på insektmagneter

Når du dyrker krydderurter, så er du også
med til at hjælpe havens insektliv. Det er
især disse krydderurter, der gennem sommeren blomstrer og sørger for insekternes
næring.
Merian, Origanum
Timian, Thymus
Fennikel eller bronzefennikel, Foeniculum

Merian
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Timian

Merian

Bronzefennikel

Fennikel

Prydsalvier

Amistad

’Amistad’ salvie fik for alvor kompasnålen til at slå ud, da den for et par år
siden fangede mange haveejeres
interesse. Med den intense blå farve
er den virkelig spændende, og når
den tilmed bidrager med næring til
insekterne, er det et fremragende
valg.
’Amistad’ blomstrer fra maj – oktober og bliver en stor opret plante på
ca. 80 – 90 cm.
Kig også efter Salgoon Lake serien
af salvie, som findes i flere farver.
Lake serien er store oprette sommerblomster, der blomstrer fra maj
– oktober. De bliver lidt lavere – ca.
60 cm høje.

Salgoon Lake

1

3

2

Alle omtalte
salvier er flerårige
planter, men vores kolde
og ofte våde vintre er en
udfordring, hvilket gør, at vi
betragter planterne som
sommerblomster. Har du
mulighed for at overvintre
planterne frostfrit, så vil de
muligvis vokse videre
1 Blå salvie, Salvia patens
året efter.

Lysende blå blomster som disse finder
man også på valmuesøster, så er du vild med
netop denne nuance af blå, så skal du gå efter sommerblomsten
blå salvie. Højde ca. 50 cm og blomstring fra juni – oktober. Blade
er let hårede.
2

S
 olbærsalvie, Salvia microphylla

Ca. 80 cm høj busk, der især bruges i det aromatiske køkken, hvor
både blade og blomster bidrager med en dejlig solbærsmag. Planten er særdeles dekorativ, når den i juni – august står med lysende
røde blomster, som bier og andre insekter sværmer om.
3

T
 exassalvie, Salvia farinacea

Stænglerne er let dunede og bladnerverne er tydelige. De lange
slanke oprette blomsteraks kan godt minde lidt om lavendel. Der
findes flere sorter med hhv. hvide, lyseblå og mørkeblå blomster.
Højde på ca. 40 cm. Blomstrer fra juni – oktober.
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Insektvenlige gule sommerblomster
1
1

1

F
 løjlsblomst, Tagetes

Der er rigtig mange forskellige fløjlsblomster at vælge
mellem, for de mange arter er gennem årene flittigt
krydset. Derfor er der også stor forskel på højde, drøjde
og blomsterfarve. Fælles for alle fløjlsblomster er, at de
elsker sol, har duftende grønne blade og blomstrer fra
juni og frem mod frost. De laveste er omkring 25 cm,
mens høje sorter godt kan blive 75 cm. Planten på billedet til højre er en forædlet sort ’Strawberry Blond’ og
et eksempel på, at fløjlsblomster har meget potentiale.
2

Fliget mørkegrønt løv og små gule kurvblomster. Havebrøndsel er let at kende og passer fantastisk ind i en
krukkeplantning. De mange blomster fortsætter med at
springe ud fra juli og frem, til frosten ødelægger planten.
Der findes flere sorter, og derfor kan havebrøndsel blive
25 - 60 cm høj. Da de fine stængler ikke er så stærke,
vil den ofte være let overhængende og egner sig derfor
også til en ampel.
3

TIPS

H
 avebrøndsel, Bidens ferulifolia

2

Køb altid saftspændte friskgrønne
planter, der ikke lider af
tørke eller næringsmangel. Rødderne skal
være lyse og
sunde.

S
 olhat, Rudbeckia hirta

Fra juli – oktober blomstrer sommerblomsten solhat
ufortrødent. De stive blomsterstilke bærer stolt de åbne
blomster, hvor der er fri adgang til blomsterpollen og
nektar. Solhat forbindes ofte med stauder, men sommerblomstversionen er også værd at stifte bekendtskab med – ikke mindst, når man gerne vil have sommerfugle, svirrefluer og bier i haven.
Der findes en lang række forskellige sorter, og de højeste er omkring 60 cm, mens de laveste kun når 25 cm.
Blomsterfarven kredser omkring gule, orange, bronze
og rødlige farver.
4

M
 orgenfrue, Calendula officinalis

30 – 50 cm høje urteagtige planter, hvor gule og orange
blomster åbner sig fra juni og helt frem til frosten sætter
ind. Morgenfruer fås i mange forskellige sorter i nuancer
fra lysende gul over i helt varm orange – næsten rød.
Morgenfruens blomster er spiselige og smager dejligt.
Planten visner ned hver vinter, men blomsterfrø kan i
nogle år overvintre og spire året efter.
5

S
 olsikke, Helianthus anuus

Hurtigtvoksende plante med solgule fyldte eller enkle
blomster. De høje sorter kan blive op mod 5 m høje,
mens dværgsorterne kun bliver 40 cm. Solsikke blomstrer fra juli og frem til frosten tager toppen af planterne.
Solsikke er enårige planter og skal sås eller plantes
hvert år.
I disse år er der øget fokus på solsikke som sommerblomst med nye moderne sorter, der passer godt til
krukker og havens bede. Fine kompakte sorter med
flotte åbne blomsterhoveder, der både glæder mennesker og insekter.
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TIPS
Brug lidt plads til et par
rækker fløjlsblomster i din
køkkenhave. Blomsterne
lokker bl.a. svirrefluer til, og
de er nyttige, hvis der
skulle komme bladlus i
grøntsagerne.

Plant og plej
dine sommerblomster
Plantetidspunkt

De fleste sommerblomster er følsomme over for minusgrader.
Vent derfor til maj måned med at plante krukker og havens
bede til. Hvis nattefrosten sniger sig ind et par nætter, må du
dække planterne til, så de ikke går til.

Lysforhold

Sommerblomster elsker varme og sol. Enkelte trives også fint i
halvskygge.

Plantning

God porøs og forholdsvis næringsrig jord giver sommerblomsterne ekstra gode betingelser for at udvikle masser af blomster. Når du planter i havens bede, så løsn jorden i ca. 40 cm
dybde og fjern ukrudt og store sten. Ibland gerne en god krukkemuld, når du planter.
I krukker og altankasser skal bunden først fyldes ca. 10 cm op
med drænende potteskår, lecanødder eller andet. Fyld nu
krukken op, så der stadig er ca. 1/3 tilbage at plante i. Hvis du
vil anvende gødningstabletter, er det nu, du skal lægge dem i.
Fjern potterne og fyld nu jord på – også ind mellem planterne.
Fyld ikke krukken helt op – det er praktisk, at der er plads til, at
du kan vande. Fyldes den helt op, risikerer du, at vandet løber
ud over kanten, når du vander.

Vand og gødning

5

Sommerblomster må ikke tørre ud. De fine rødder, urteagtige
blade og stængler tåler ikke at tørre ud, og planten risikerer at
visne helt ned.
Tildel lidt flydende gødning hver anden gang du vander. En
anden måde at gøde på er ved brug af gødningskugler, der
langsomt frigiver gødningen over tid.
Brug dette skema som vejledning til dosering af
gødningskugler:

5

Diameter på krukken

Volumen

Antal kugler

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

Pasning

De fleste blomster visner efter nogen tid. Det geniale ved sommerblomster er, at nye blomster hele tiden udvikler sig. Du vil
måske helst klippe de visne hoveder af, og det er der ikke noget galt i, men ofte er det slet ikke nødvendigt – det nye blomsterflor dækker hurtigt.
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Insektvenlige sommerblomster
1

1

Georginer, Dahlia

En både populær og elsket sommerblomstrende plante er georginer, som findes i rigtig
mange forskellige versioner. Til buketterne egner de høje planter sig bedst, mens krukkernes georginer gerne må være lave og kompakte. Når du vil gøre det godt for insekterne i haven, så skal du vælge de enkeltblomstrende georginer. Her er der åbent for
pollen og nektar, og både bier, humlebier og sommerfugle er helt vilde med at tage for
sig af retterne. Blomstring fra juli og til den første frost.
2

Heliotrop, Heliotropium

De lidt grove og ru mørkegrønne blade danner en fin baggrund for de mørkviolette små
blomster, der er samlet i skærme. Heliotrop er en flerårig plante, som kræver frostfri
overvintring, hvis den skal overleve. Den lidt grove vækst gør planten ekstra stærk og
robust. Blomsterne har en vidunderlig duft af vanilje. Planten bliver ca. 40 cm høj og
blomstringen varer fra juni til frost.
3

Japansk myrte, Cuphea

Små rørformede blomster på en tæt og flittigt blomstrende fint forgrenet plante. Planten
er egentlig en staude, men tåler ikke vores kolde og våde vintre. Kan med lidt snilde
overvintres. Dens umådeligt mange blomster er magneter for insekter, og du behøver
ikke fjerne de afblomstrede blomster – planten renser sig selv. Blomstrer fra juli til frost.
Fås i mange forskellige blomsterfarver. Er god til ampler, som kantplante eller i en krukke. Højde ca. 20 – 30 cm.
4

5

Prydtobak, Nicotiana

Det er let at kende prydtobak, for de tragtformede blomster dekorerer tydeligt de oprette blomsterstængler. Det er især sommerfuglene, der flittigt besøger de fine blomster.
Planten formår at holde sig blomsterrig fra juni og frem til oktober. Prydtobak findes i
mange sorter. 90 cm høje eller helt ned til 25 cm. De lave typer er bedst til krukker og i
den forreste del af bedet. De høje sorter kræver opbinding. Blomsterfarven varierer fra
tofarvede rosa/hvid, gulgrønne, hvide, gule, røde og orange farver. Mange af sorterne
har en dejlig duft.
5

Jernurt eller haveverbena, Verbena

De 1,5 meter høje kæmpeverbena er elegante med deres violette små skærme af blomster, og de er yderst populære hos sommerfugle og andre insekter.
Haveverbena er små busklignende sommerblomster, der kan fås i mange forskellige
farver. De er gode til krukker og altankasser. Kendes på de lidt ru blade og en højde på
ca. 25 cm.
Violverbena, Verbena rigida bliver lidt højere og har dejligt duftende violette blomster.
Lang blomstringstid fra juli til frost.
6

Prydallium, Allium ’Millenium

Fortryllende, nem og lettere tørketålende. Et skønt sommerblomstrende prydløg til
krukker eller plantet ud blandt havens øvrige blomstrende stauder. Planten har sneget
sig ind i dette afsnit med sommerblomster, men er egentlig ikke en sommerblomst, som
dør om vinteren. Prydallium visner ned som et blomsterløg og dukker frem året efter.
De violette blomster på den 40 – 50 cm høje plante besøges flittigt af en hel masse insekter; og smukt ser det ud, når de mange sommerfugle flakser omkring og nyder godt
af blomsternes nektar.
7

Sommerfuglelavendel, Lavandula stoechas

De vinterhårdføre lavendelbuske frekventeres hyppigt af mange insekter, og det samme
gælder for sommerfuglelavendelbusken. Dens blomster er noget anderledes, og med
lidt god vilje kan man godt fornemme ”sommerfugle” sammenligningen. Ligesom den
almindelige lavendel, så er sommerfuglelavendel også en rigtig god insektplante. Blomstring fra juli og et par måneder frem. Fås i flere sorter med blå, violette eller rosa blomster. Højden er ca. 30 cm, og planten er ikke vinterhårdfør.
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Så selv

Når juni måneds havejord er lun og tør, så er det nemt at anlægge et porøst
såbed til sommerblomster. På samme måde, som du sår gulerødder og
rødbeder, kan fløjlsblomst, stolt kavaler, kornblomster og frøkenhat også
sås. Venter du med at så her i juni måned, så går der lidt tid, inden du får
glæde af blomsterpragten, for frøene skal lige have tid til at spire, danne rod
og begynde at vokse. Når sommerferien er ovre vil din have være i fuldt flor.

Forkultivering

Ønsker du, at planterne skal blomstre lidt tidligere, så kan du så frøene ca.
4 - 6 uger før udplantning. De små potter eller plugs plantes ud i juni, når
faren for nattefrost er ovre.

Køb færdige planter

Når du lader gartneren tage sig af forspiring og prikling, så har du et færdigt
resultat med det samme. Du sparer tid til pasning, og kan allerede dag 1 få
glæde af de blomstrende planter.
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Vi har i
Danmark omkring
98 forskellige arter af
dagsommerfugle. Det
synes måske af mange,
men på jorden findes
omkring 18.000 forskellige dagsommerfuglearter.

Plant
yngleplanter
til sommerfuglene
Overordnet kan
man inddele
sommerfugle i fem
forskellige familier
• Bredpandefamilien,
som er små og natsværmerlignende

Vil du være med til at redde bestanden af sommerfugle, så kræver det nektarplanter og yngleplanter. Nektarplanter er de planter, som de
voksne smukke sommerfugle besøger for at
indtage nektar. Her vil mange forskellige sommerfugle som regel finde det, de søger.

I dette nummer af Haveglæder vil vi sætte fokus
på de yngleplanter, som det er vigtigt, at haven
har, for at sommerfuglene kan formere sig og
skabe nye generationer.

Sommerfuglene
opdelt efter hvilke
yngleplanter, de
har brug for.

• Svalehalefamilien, der
ofte har haler på bagvingerne
• Hvidvingefamilien, der
er hvide eller gule
• Takvingefamilien, som
er mellemstore eller store
med kraftige farver
• Blåfuglefamilien, som
har stærke metalfarver

De mest almindelige sommerfugle
Ærteblomstrende planter
Bl.a. kællingetand, lucerne, rødkløver, gul kløver,
harekløver, rundbælg, stenkløver

Gode råd for at lykkes med yngleplanter
i din egen have
• Undlad at anvende
sprøjtegifte
• Undlad at gøde planterne
for kraftigt
• Dagsommerfugle elsker
sol og varme, så plant ikke
for skyggefuldt, vådt og
koldt
• Planter, der er tæt på
vores natur fungerer bedst
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Almindelig blåfugl
Størrelse: 25-33 mm i vingefang
Flyvetid: maj-september
Årlige generationer: 2-4

Yngler på
ærteblom
strende
planter

Brændenælder

Disse
sommerfugle
yngler på
brændenælder

Nældens takvinge

Admiral

Det hvide C

Størrelse: 42-54 mm i vingefang
Flyvetid: marts-oktober
Årlige generationer: 2

Størrelse:52-62 mm i vingefang
Flyvetid: maj-november
Årlige generationer: 1-2

Størrelse: 44-50 mm i vingefang
Flyvetid: marts-maj og juni-oktober
Årlige generationer: 1-2

Dagpåfugløje

Nældesommerfugl

Tidselsommerfugl

Størrelse: 52-63 mm i vingefang
Flyvetid: marts-oktober
Årlige generationer: 1

Størrelse: 31-42 mm i vingefang
Flyvetid: maj-august
Årlige generationer: 2-3

Størrelse: 60-70 mm i vingefang
Flyvetid: maj-september
Årlige generationer: 1-3

Violer
Stedmoder, martsvioler, pinsevioler

Kejserkåbe

Markperlemorsommerfugl

Storplettet perlemorsommerfugl

Størrelse: 54-70 mm i vingefang
Flyvetid: juli-august
Årlige generationer: 1

Størrelse: 45-60 mm i vingefang
Flyvetid: juni-juli
Årlige generationer: 1

Størrelse: 35-48 mm i vingefang
Flyvetid: maj-september
Årlige generationer: 2-3
HAVEGLÆDER
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De mest almindelige sommerfugle
Græsser

Disse fire
sommerfugle
yngler i forskellige græsser

Bl.a. rapgræs, hvene, rød svingel, rajgræs, fløjlsgræs, kvikgræs, hundegræs

Stegbredpande

Græsrandøje

Størrelse: 22-27 mm i vingefang
Flyvetid: juni-august
Årlige generationer: 1

Størrelse: 36-49 mm i vingefang
Flyvetid: juli-august
Årlige generationer: 1

Engrandøje

Okkergul randøje

Størrelse: 35-42 mm i vingefang
Flyvetid: juli
Årlige generationer: 1

Størrelse: 24-34 mm i vingefang
Flyvetid: maj-september
Årlige generationer: 2

Sommerfuglenes sanser

Rumex
Alm. syre, rødknæ, skræppe
Yngler
på rumex

Lille ildfugl
Størrelse: 25-30 mm i vingefang
Flyvetid: maj-oktober
Årlige generationer: 3
24
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HØRESANSEN er ikke lige udbredt hos alle
sommerfugle, men man mener, at høresanserne sidder på forkroppen, bagkroppen eller i vingeroden.
FØLESANSEN er udbredt på hele kroppen.
Kulde, varme, luftstrømme og fugtighed registreres.
SMAGSSANSEN sidder i benene. Den bruger
især smagssansen, når mineraler fra jorden søges, eller når den rette værtsplante skal findes.
LUGTESANSEN sidder på følehornene, men
kan også opfattes andre steder på kroppen.
Vigtig når nektar, værtsplanter eller partnere
skal opspores.
SYNSSANSEN har sommerfuglen styr på i de
to tydelige facetøjne, som sidder på hver side
af hovedet. Desuden har den nogle mindre celler ovenpå hovedet, som den bruger til at skelne lys og mørke med.

Korsblomstrende planter
Bl.a. kål, raps, tallerkensmækker, rucola, gåsemad,
kalkkarse, løgkarse, engkarse

Stor kålsommerfugl

Aurora

Lille kålsommerfugl

Størrelse: 50-65 mm i vingefang
Flyvetid: maj-oktober
Årlige generationer: 3-4

Størrelse: 37-47 mm i vingefang
Flyvetid: maj
Årlige generationer: 1

Størrelse: 38-53 mm i vingefang
Flyvetid: maj-oktober
Årlige generationer: 3-4

Tørst, Frangula alnus

Citronsommerfugl

Sommerfuglens livscyklus
Den voksne sommerfuglehun lægger
sine æg direkte på yngleplanten. Det
er ikke ualmindeligt, at planten er giftig.
Når æggene klækkes, og larven søger
føde, så vil den selv være giftig for sine
omgivelser og vil nemmere overleve.
Nogle arter af sommerfugle kan kun
udvikle sig på én planteart, mens andre har op til 20 forskellige planter,
som larverne kan opfostres på. Det er
altså nødvendigt at sætte sig ind i de
enkelte sommerfugles samhørighed
med planterne for at kunne hjælpe
med til at øge bestanden.

Nogle sommerfugle overvintrer
som puppe (lille og stor kålsommerfugl, nældesommerfugl, skovblåfugl).
Andre sommerfugle overvintrer som
larve (stegbredpande, græsrandøje,
engrandøje, alm. blåfugl, rødplettet
blåfugl).
De voksne sommerfugle kan også
overvintre (citronsommerfugl, admiral, dagpåfugløje, nældens takvinge,
det hvide C)
Tidselsommerfuglen flyver langt
væk for at overvintre, men kommer
retur til foråret – ofte med slidte vinger.

Størrelse: 52-60 mm i vingefang
Flyvetid: marts-juni og juli-oktober
Årlige generationer: 1

Skovblåfugl

Yngler
kun på
tørst

Yngler
kun på
tørst

Størrelse: 24-33 mm i vingefang
Flyvetid: april-september
Årlige generationer: 1-3
HAVEGLÆDER
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Skal din næste rose i haven
også være til gavn for insekter?

Rosensorter til den
naturlige have
Vi skal vænne os til at plante roser med mere åbne og enkle blomster. Når blomsternes kronblade sidder med større afstand, og rosens støvdragere bliver tydeligere, så tiltrækker de bedre de flyvende insekter, som vi i vores natur har stor tilbagegang af.
Roser til haven er en meget populær plantegruppe, og det er da helt
sikkert også en gruppe af planter, som man godt kan bruge lidt
kræfter på at få til at lykkes. De slyngende roser skal bindes op og
ud, så blomstringen er optimal, buket og storblomstrende roser skal
hvert forår beskæres, bunddækkeroserne ligeså. De kraftigtvoksende buskroser skal klippes lidt tilbage, og måske skal et par af de
ældste grene skæres væk ved basis af rosen. Hver måned fra april
– august skal vi give roserne en ny portion gødning, og når det er
tørt, skal vi også vande dem. Der er arbejde nok at tage fat på, når
havens juveler – roserne skal pudses og holdes i topform.
26
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Ny type roser du skal forholde dig til

Nu vil vi så gerne formidle viden om, at nogle roser også gavner insektlivet og øger biodiversiteten i din have. Rosensorter, der har
halvfyldte og enkle blomster, producerer nemlig store mængder
næringsrig pollen, og det er vigtigt for havernes bio-liv. Nutidens
haver er nemlig sprøjtefrie, og eventuelle skadedyrsangreb ønsker
vi, at naturen selv skal tage sig af. Vores elskede roser angribes ofte
af bladlus. Bladlus har en lang række naturlige fjender, og de har
brug for nektar og pollen for at kunne leve og lave nye generationer.
Når du planter roser, der tiltrækker disse nyttige insekter, afhjælper
du også et kraftigt angreb af bladlus. På den måde skaber du en fin
og meget mere naturlig balance i din have.

Mellemhøje roser til den naturlige have

Rosa ’Dagmar Hastrup’

Rosa ’Ghislaine de Filigonde’

Rosa ’Golden Wings’

80 – 100 cm
Rosa
✿ Juni – oktober
Duft Middel

150 cm
Abrikos/gul
✿ Juni – oktober
Duft Stærk

150 cm
Gul
✿ Juni – oktober
Duft Middel

Frodig rosenbusk med store blomster, der
afløses af hyben. Plantes solitært, som hæk
eller i grupper. Skyggetålende, sund og
hårdfør.

Kraftig buskrose med smukke buketter af forholdsvis små blomster, der dufter dejligt. Plantes som solitær busk eller klatrerose. Hører til
gruppen af historiske roser. Sund og hårdfør.

Historisk rose, der har en åben og bred
vækst. 9 – 12 cm store åbne, der danner fine
orangerøde hyben. God som solitær busk eller sammen med andre planter i et buskads.

Rosa 'I need you'

Rosa ’Mozart’

Rosa ’Robin Hood’

60 - 70 cm
Lys rosa
✿ Juni – november
Duft Let

150 cm
Mørkerosa
✿ Juni – oktober
Duft Middel

120 cm
Pink
✿ Juni – november
Duft Let

Frodig mellemhøj rose til krukker og rigtig
god bunddækkende rose til bedet. Er en
dansk forædlet rose, som er særdeles
blomsterrig.

Meget rigtblomstrende historisk rose, der
efter blomstringen danner små runde hyben. God som solitær plante, i mindre grupper eller som hæk.

Fin historisk rose, der vokser frodigt og danner forholdsvis små lysende pink blomster
med hvid basis og synlige støvdragere. Plantes som solitær busk, i grupper eller som hæk.

Rosa ’Odyssey’

Rosa ’Wild Rover’

80 cm
Sart rosarød
✿ Juni – oktober
Duft Middel

150 cm
Mørk purpurlilla
✿ Juni – november
Duft Stærk

Meget smukke mørke
støvdragere og en stor
åben blomst. En god
buketrose til krukker
og plantet ud i havens
bede. Sund og hårdfør.

Rigtig flotte vintage blomster,
der har en fin gylden midte.
Kan med fordel plantes i stativ
eller på espalier, da grenene
ellers vil være meget overhængende. Sund og fuldt hårdfør.
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Lave roser til den naturlige have

Rosa ’Bassino’

Rosa ’Heidetraum’

Rosa ’Looking in your Eyes’

40 - 60 cm
Rød
✿ Juni – november
Duft Let

40 - 60 cm
Mørk rosa
✿ Juni – november
Duft Let

40 - 60 cm
Orange
✿ Juni – november
Duft Let

En utroligt rigtblomstrende rose, hvor de relativt små blomster dækker planten godt.
God bunddækkende rose i bedet eller i en
krukke.

Dejlig bunddækkende rose med et væld af
halvfyldte roser, der fra en rød knop springer ud og er mørkerosa. Danner små orange hyben. Er også god til krukker.

Forholdsvis store fine halvfyldte blomster
pryder denne buketrose, som er dansk forædlet. Den er smuk i en krukke, men vil
også danne en god bund i bedet eller være
flot som lav hæk.

Rosa ’Lavender Cover’

Rosa ‘Pink Cover’

40 - 60 cm
Rosaviolet
✿ Juni – november
Duft Let

60 - 80 cm
Rosa – blegner til lys rosa
✿ Juni – november
Duft Let

Dansk forædlet bunddækkende rose med
et væld af halvfyldte blomster med tydelige
gule støvdragere. Anvendes som bunddække, lav hæk eller i krukker.

Rigtblomstrende kompakt rosensort, der er
oplagt at plante som høj bunddækkende
plante i mindre grupper. Den fine enkle blomst
lokker hurtigt insekter til. Kan også plantes i
en krukke. Dansk forædlet rose.

Rosa ‘Tumbling Waters’
40- 60 cm
Cremehvid
✿ Juni – november
Duft Stærk
Skøn duftende lav rose med halvfyldte næsten hvide blomster, der pryder den kompakte
plante hele sæsonen. Vil også være rigtig fin i
en krukke. Dansk forædlet rose.
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Fordele ved
roser med
enkle og
halvfyldte
blomster
• Meget lang blomstringstid – helt hen
mod frost
• Mange blomster på
samme plante
• Nemme at beskære i
det tidlige forår
• Passer godt ind i den
naturlige havestil
• Matcher stauder i
blomsterbedet
• Kan fås både som
buskroser, klatreroser
og bunddækkende
roser

Høje roser til den naturlige have

Sådan får du
succes med roser
i din have
✿

Rosa
’American Pillar’
200 - 500 cm
Rosa/hvid
✿ Juni – august
Duft Let
Dejlig frodig og utroligt rigtblomstrende
klatrerose,
som vil pryde pergolaer,
vægge eller høje stativer
hele sommeren. Flot og
fuldt hårdfør rose.

Gartneren anbefaler

✿

Før plantning

Roser skal stå solrigt og varmt. De behøver ikke stå i læ, for et
godt luftskifte holder bladene tørre, og risikoen for svampe mindskes.
Jorden skal graves godt igennem i 1½ - 2 spadestiks dybde.
Ukrudt og større sten fjernes.
Potten med din nye rose skal nu vandmættes. Sæt den evt. i en
spand, hvor den selv kan trække vand op – det tager ca. 30 min.

Når du planter

• Fjern potten fra din rose
• Grav et hul, der er min. 1½ gang dybere, end pottens højde
(30 cm høj potte kræver 45 cm dybt hul). Du skal løsne jorden
godt i dybden og i bredden.
• Kig efter podestedet, det skal ca. 7 cm ned under jorden
• Den jord, som du har gravet op, blandes nu op med 1/3
rosenjord
• Fyld ca. halvdelen af jorden omkring rosen

Rosa ’Aicha’
150 - 200 cm
Gul
✿ Juni – september
Duft Stærk
Kraftigtvoksende historisk
busk- eller klatrerose. Fuldt
flor med smukke sartgule
blomster fra juni til juli og
derefter sporadisk blomstring frem til september.
Fantastisk dejligt duftende.
Skyggetålende.

Rosa helenae
’Lykkefund’
op til 600 cm
Hvid/cremegule
✿ Juni – juli
Duft Stærk
Imponerende flot og frodig
klatrerose, der også egner
sig til at gro i træer, da den
er skyggetålende. Et sandt
hav af dejligt duftende roser, der er samlet i små buketter, som lokker bier og
andre insekter til. Udvalgt
blandt frøplanter af Aksel
Olsen fra Kolding i 1930.

• Vand grundigt og pres jorden let ned, så der er god kontakt
med rødderne
• Fyld resten af jorden i og pres den let
• Vand grundigt (hver rose skal ved plantning vandes med ca.
10 l vand)
• Det er oplagt at plante roser i krukker. Brug en stor og bred
krukke. Vælg en god kvalitetsjord og plant så dybt, som det
kan lade sig gøre. Tilsæt gødningskugler, så du kun behøver
at vande. Sæt krukken i ly vinteren over eller læg den ned
under en stedsegrøn busk.

Efter plantning

• Vand i tørre perioder – især de første år efter plantningen er
vigtige
• Gød med ca. 2 cl gødning pr. plante én gang hver måned i
april, maj, juni, juli og august
• Det er ok at fjerne de visne rosenblomster, men de enkle og
halvfyldte roser, som omtales her, er det sjældent nødvendigt
at ”deadheade”, som det hedder på engelsk
• Opbinding er kun nødvendig ved de høje klatrende roser
• Beskæring i april
• Du kan kræse ekstra om dine roser, hvis du hvert forår i
forbindelse med beskæringen dækker jorden omkring din
rose med ca. 2 cm komposteret jord

Ole Hviid har i hele sit gartnerliv
arbejdet med roser og er en
stor kender af mange forskellige sorter. Hans mangeårige
erfaring med dyrkning er vi
glade for at kunne viderebringe her.

HAVEGLÆDER

29

Arrangér blomsterne, så de får den form, som du
ønsker. Her skal man øve sig lidt, for det kan være
svært at brede blomstens kronblade fint ud. Stolt
kavaler er en fin plante at presse

Find blomster i din have, i grøftekanten eller når du bevæger dig i
naturen. Er du på tur hjemmefra, så fugt lidt køkkenrulle i en
pose, som du kan lukke. Her kan blomsterne holde sig saft
spændte. Find en blomsterpresse og papir frem

Pres blomster
Måske minder de populære tørrede blomster dig om tiden tilbage
i 1980’erne? I slipstrømmen af de tørrede buketter baner de tørrede blomster vej for endnu flere kreationer, som du nemt selv
kan udfordre din kreative side med.

Det skal du bruge

1. Friskt plukkede blomster, der
ikke er fugtige af regn eller dug.
Jo fladere blomsterhovederne
er, des nemmere er de at presse. Du kan også presse grønne
blade (eks. bregner, ahornblade ect.) Vær opmærksom på at
lægge dem fint mellem arkene
af papir
2. Roser, pæoner og mælkebøtter er ikke nemme at presse.
Undlad også hvide blomster,
for de bliver ofte brune i tørringsprocessen

4. Blomsterpresse eller noget
tungt og fladt at lægge over
blomsterne
5. Papir og decoupagelim til at
montere de tørrede pressede
blomster med
Det tager ca. 4 – 6 uger at tørre
blomster i pressen, og tørretiden
afhænger af, hvor stort vandindholdet er i de blomster, du presser. Kig til dine tørrede blomster
og tjek hvornår både blomster og
papir er helt tørt.

3. Pressepapir eller avispapir (skal
kunne suge vand)

Det kan du bruge de tørrede blomster og blade til
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Bordkort
Lykønskningskort
Indramme som billeder
Lime på indersiden af en glaslanterne
Brevvægte
Gavepapir
Byg dit eget herbarium (samling af tørrede plantedele)
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Mindre kan også gøre det.
Denne lille blomsterpresse er
eminent til enkelte blomster
hoveder – her er det en blomst
fra min vilde blomstereng

Når man åbner pressen er
det spændende at se, hvor
fine blomsterne er blevet

MISPELTRÆET
Mispeltræet er et smukt formet træ, der har en
udbredt og forholdsvis bred krone. Et smukt og
malerisk prydtræ, der passer ind i mange haver
– også de lidt mindre. Mispel er ét af forårets
smukkeste blomstrende træer, og når de lidt
aparte spiselige frugter dannes sidst på sommeren, forlænges perioden med høj prydværdi.
Ikke alle haver har plads til træer, men er du på
udkig efter et lidt specielt træ, som ikke må fylde
for meget, så bør du overveje at kigge nærmere
på mispel, som også bidrager til lagring af CO2 –
selvom træet ikke er så stort.
Mispeltræets latinske navn er Mespilus germanica og har sin oprindelse i det sydøstlige Europa
og mod Iran, hvor træet bruges som spisefrugt
og til at klare vin, mens vi hos os først og
fremmest planter mispel som et prydtræ.

Blade

Plant et unikt træ
- træer binder CO2
Mispel er
nemme planter.
De stiller ikke
særlige krav til jorden,
som de plantes i,
men vil gerne stå
solrigt.

De store lidt grove mørkegrønne
blade dækker træets krone effektivt. Bladene, som har en filtet underside, er lidt skøre og skrøbelige, hvilket giver et rustikt udseende.
De skifter til fine gulligrøde høstfarver, når efteråret skifter til vinter.

Blomst

De rent hvide blomster er forholdsvis
store (5 cm i diameter) og tæller fem
let bølgede kronblade med tydelig
midte. De ligner en forstørret
æbleblomst og er rigtig flotte. Mispeltræet sætter mange blomster,
og man kan nyde synet i maj – juni.

Frugt

Den runde og lidt flade frugt er 3 – 5 cm
stor og brunlig. Den dannes i blomstens
bund, og man kan tydeligt se blomstens bægerblade. Frugtens udseende har ført til alternative navne,
hvor ”aberøv” nok er det mest
kendte.
Frugten er hård, og det tager nogle måneder, før den modner. Den
kan plukkes i oktober – november
og bruges for det meste til marmelade, men kan spises direkte fra træet.

Form

Mispel er et træ med en lav og tætgrenet krone,
hvor grenene har en fin buet form. Den kan
også forekomme som en busk, der fra bunden
har flere ledende grene. Den fine grenstruktur
kan med fordel udnyttes og formes med beskæring, så planten danner en smuk krone.
Ønsker man ikke at klippe i træet, kan det sagtens vokse op i sin naturlige form. Mispel bliver
omkring 3 m højt og mindst lige så bredt. Især
ældre eksemplarer er særdeles smukke.

Mispeltræer er ofte podet på en grundstamme for at sikre stor blomsterrigdom og god frugtbærende evne. Mispel hører til æblefamilien

HAVEGLÆDER

31

Alting blomstrer og solens varme stråler modner bærbuskenes frugter. Staudebedene står frodige og farverige,
sommerblomsterne i krukker på terrassen summer af liv – hvis du altså har valgt dem, der er insektvenlige. I dette
nummer af Haveglæder kan du bl.a. se opslag om insektvenlige sommerblomster og rosensorter, der passer til
den naturlige have. Vi skal alle være med til at øge biodiversiteten, og det gøres bedst, hvis du vælger planter med
en høj biologisk værdi.
Vi har været på Langeland, hvor Medicinhaverne ligger, og du kan komme med en tur i de fem forskellige temahaver, hvor vi har udvalgt nogle spændende helbredende planter, som vi portrætterer.
Du kan også lære havens sommerfugle bedre at kende. Vil du gerne have flere, så skal du sørge for, at din have har
nogle af de yngleplanter, som sommerfuglene skal bruge, når nye generationer skal berige vores insekt- og dyreliv.
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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