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26  Forårets blomster til den naturlige have
  Den naturlige havestil er efterspurgt, og vi vil gerne 

være med til at vejlede i, hvordan du anlægger et va-
rigt	 og	 flerårigt	 blomsterbed.	 Ikke	 alle	 planter	 trives	
lige	godt,	og	især	lysforhold	og	jordens	beskaffenhed	
har betydning. 

31 Plant et unikt træ
  Sydbøg er et særdeles smukt havetræ, der med sin 

moderate tilvækst passer til mange haver. Træets små 
fine	 blade,	 stribede	 bark	 og	 sildebensmønstrede	
grenstruktur giver træet et meget smukt udtryk.
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Velkommen  
til Haveglæder
Magasinet som giver inspiration,  
viden og løsninger til haven.

Så blev det påske. Ud over, at det er en vigtig kristen begivenhed, så er 
påsketiden for mange haveejere havetid, hvor de får klargjort haven til en ny 
sæson. ”Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser, og bud-
getter”. Sådan indleder Benny Andersen sin forårsvise fra samlingen ”Oven 
visse vande” fra 1981. 
For mig er påskens farve gul. Kirkens farver er anderledes. Palmesøndag er 
violet, som symboliserer eftertanke, bøn og indre forvandling. Skærtorsdag, 
1.og 2. påskedag er hvide. Farven er symbol på renhed, lys og Guds egen 
farve. Langfredag er sort, et symbol på sorg. 
Så hvorfor forbinder vi påsken med den gule farve? Måske skyldes det, at der 
er så meget gult ude i haven; krokus, påskeliljer og vårguld, som er let at tage 
ind	i	huset	og	pynte	op	med.	Den	gule	farve	lyser	dejligt	op,	og	de	fleste	bliver	
glade af den gule farve. Det samme gælder for den lysegrønne farve, der er 
på planters nye skud signalerer ny vækst og frisk energi. ”Håbet er lysegrønt”, siger man. Ovenpå 
en lang nedlukning tror jeg, vi alle håber på samvær i haven, på altanen eller i sommerhuset her i 
påsken.
Påsken er også tiden til et besøg i havecentret, for at lade sig inspirere, få ideer, rådgivning, og 
naturligvis købe planter til hus eller have. Der er et utal af muligheder, og i lyset af kirkens påsketid 
kan du måske lade dig inspirere af bibelens planter. 
De	tre	vigtigste	træer	i	bibelen	er	livets	træ,	vintræet	og	cedertræet.	Kun	de	to	sidste	findes	i	hand-
len. Vin kan, hvis de rigtige sorter vælges, dyrkes i drivhuset, udestuen, op ad en sydvendt væg 
eller blot placeres lunt i haven. Belønningen får du i september til november, hvor søde saftige 
druer kan høstes. Mange druer, som man køber hos grønthandlere og i supermarkeder er sprøj-
tede. Når du selv dyrker dem, undgås dette. Cedertræet, mere præcist libanonceder, er et fanta-
stisk bredkronet stedsegrønt træ, som de senere år er blevet almindeligt brugt som krukkeplante i 
julen. I bibelen er træet blandt andet nævnt i forbindelse med Kong Salomons Tempel, og holder 
man af at se engelske tv-serier, der udspiller sig i herregårds miljøer, ses store gamle eksemplarer 
af libanonceder på plænerne foran slottet eller godset. Ceder er et langsomtvoksende træ, som 
bestemt er velegnet til mellemstore haver; så plant et, og skab glæde nu og til kommende genera-
tioner. 
Tre	andre	frugtbærende	træer	og	buske,	som	er	nævnt	i	bibelen,	er	figen,	granatæble	og	morbær-
træ.	Alle	haveejere	bør	have	en	figen	i	haven.	Placér	den	op	ad	en	lun	væg.	Vent	to	år	og	høst	de	
modne	figner	i	august/	september.	Spis	dem	sammen	med	godt	brød,	koldt	smør,	parmesan-	eller	
pecorinoost, og parmaskinke eller prosciutto crudo – kombinationen af det salte og søde er per-
fekt. Serveres til frokost eller som en let forret.
Granatæblet	bør	dyrkes	i	en	krukke	i	Danmark,	da	den	ikke	tåler	under	8	grader;	så	placér	den	i	
koldhus eller vinteropbevar den i et tempereret lyst rum. Jeg synes, det er en smuk lille busk, som 
ikke bliver så stor på vore breddegrader. Det danske navn granatæble skyldes ikke, at det ligner 
en lille æbleformet håndgranat, men derimod kommer det af latin granatus ’indeholdende korn’ af 
granum ’korn’, refererende til de små hårde frø med frugtkød rundt om, som vi i dag anvender i 
vinterens salater. 
Morbærtræet (Morus nigra) er et smukt træ med hjerteformede takkede blade, der kan dyrkes i det 
meste af Danmark. Frugterne ligner et forlænget hindbær, inden de er helt modne. Bærrene skal 
være helt sorte som brombær og kan spises friske, men er specielt velegnede til marmelade og 
saft.	Der	findes	forskellige	arter	og	sorter	af	morbær,	få	en	snak	med	gartneren	i	dit	havecenter.
God påske!

Per Boisen Andersen, 
direktør for brancheforeningen Danske Havecentre

Haveglæder er meget mere 
end det magasin, du læser 
nu…
Det er også WWW.HAVEGLÆDER.DK, 
hvor du kan blive endnu mere inspireret. 
Søg på artikler og videoer om emner, 
du gerne vil vide mere om. Her kan du 
også	finde	informationer	om	tusindvis	af	
planter til haven, terrassen og altankas-
sen. Du kan også melde dig til vores 
nyhedsbrev, hvor du får aktuelle tips og 
gode råd til havens gøremål – helt 
gratis. 
Med dette ønsker vi, at din 
Haveglæde vil vokse og 
dine drømme gå i 
opfyldelse.

Følg os på
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Det har du brug for

1
  
Jord

Bor du med have, så er dyrkningsjorden inden for rækkevidde. Må-
ske er der lige nu græs, hvor du skal dyrke, men det kan du grave af. 
Køkkenhavens udformning bestemmer du helt selv. Man kan med 
fordel plante og så i lige rækker, hvilket gør lugearbejdet nemmere.

Du kan også anlægge højbede. Højbede er hævede køkkenhave-
bede, som på mange måder gør arbejdet med at dyrke lettere, dog 
er selve anlægget af højbedene mere krævende. Dels skal du etab-
lere rammer, og dernæst skal rammerne fyldes op med dyrknings-
jord.	Du	får	god	vejledning	hos	din	gartner	i	dit	havecenter.	Her	fin-
der du god dyrkningsjord specielt blandet til dyrkning i højbede; og 
skal du bruge større mængder, så er det også muligt at bestille jor-
den til levering i big bags hjemme hos dig.

Højbede kan give et større udbytte, da afgrøderne kan stå tættere. 
Den hævede jord har desuden en højere temperatur tidligere, og der-
ved forkortes dyrkningstiden. Dyrkning i højbede er ofte mere intens 
og overskuelig.
Har du ikke så meget plads, så kan du også dyrke dine egne grønt-
sager og frugt i krukker og altankasser. Den største udfordring lig-
ger i at holde de relativt små beholdere vandet og gødet, men har 
du styr på den del, så vil du sagtens kunne dyrke dejlige afgrøder på 
den måde.

I krisetider har vi altid 
fundet ro og tryghed 
ved at dyrke vores 
egne grøntsager. Hi-
storisk set startede det 
for alvor under første 
verdenskrig. Erfarin-
gerne gav grobund for 
en stor kampagne, da 
anden verdenskrig 
stod for døren. ”DIG 
ON for VICTORY”  blev 
en stor kampagne i 
England, hvor Prinses-
se Elizabeth var med til 
at opdyrke land til giv-
tige kolonihaver, hvor 
sunde og nærende 
grøntsager blev en livsvigtig del af befolkningens over-
levelsesmulighed. Udover den konkrete næringsværdi, 
så har selve tilblivelsen og dyrkningen af grøntsager og 
frugt haft stor betydning for, hvordan befolkningen, rent 
mentalt, kom gennem krigsårene.

Her 80 år senere er vi ikke i gang med at bekrige hinan-
den, men derimod er vi i fælles kamp mod en helt ny syg-
dom. COVID-19 er blevet vores tids krise, som vi må lære 
at leve under og med, indtil vi igen kan få en mere normal 
hverdag.

Nye havedyrkere
Hjemmearbejde, lukkede skoler og begrænsede sam-
menkomster	giver	flere	timer	til	hjemmet	og	haven.	Mange	
har årelange erfaringer, mens andre tager hul på en helt 
ny	epoke	i	deres	liv	–	et	liv	med	have.	De	fleste	afgrøder	i	
køkkenhaven eller højbedene er der ikke mange ben i at 
dyrke, så det gælder bare om at komme godt fra start.

Dyrk selv

Plakat fra Anden Verdenskrig, 
hvor man opfordrede til at dyrke 

grønt for en hurtig sejr
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2   Planter/frø
Frøhylder med stort og bredt udvalg af spiselige grøntsager og 
blomster kan inspirere til både kendte og mindre kendte afgrøder. 
På frøposerne er der udførlige vejledninger i, hvor og hvornår du 
skal starte din planteproduktion. HUSK at du med fordel kan så 
mange af grøntsagerne i små plugs til senere udplantning. Det er en 
god måde at komme lidt foran på, og som tilmed øger sandsynlig-

heden for tidlig høst.
Når du laver dine egne planter fra frø, kaldes 

det	at	forkultivere.	De	fleste	frø	har	brug	
for, at du sår i en speciel såjord. Den 

indeholder ingen, eller ganske lidt 
gødning, hvilket er vigtigt for at få et 
godt resultat.
Du kan med fordel springe så-
delen over. De danske gartnerier 
er gode til at producere unge 
grøntsager i et meget stort ud-
valg. Du får på den måde mulig-

hed for at plante en masse forskel-
lige grøntsager og undgå at drukne 

i for mange forkultiverede planter. 
Lidt senere på foråret er det tid til at 

plante agurker og meloner ud, men de 
kræver en del mere varme.

3   Redskaber
En	traditionel	køkkenhave	kræver	 lidt	flere	kræfter,	end	højbedene	
og krukkerne. Der er delte meninger om, hvorvidt køkkenhaven skal 
graves eller fræses, men den diskussion vil vi ikke lige tage op her. 
Vigtigst er det, at den jord, som frø og planter skal gro i, er fri for:
• Sten
• Ukrudt og især rodukrudt (kvikgræs, tidsler, mælkebøtter, 

brændenælder)
• Lerknolde

Den skal med andre ord være porøs og nem at jævne, lave såriller 
og hakke i. 

Til køkkenhaven kommer du langt med:
• Spade •   Snor til at markere rækker
• Rive  •   Planteske
• Hakke
I højbedet er det sjældent nødvendigt at grave, rive og hakke. Her 
kan meget af jordarbejdet udføres med en graveske og dine hæn-
der. Igen er det vigtigt, at jorden er porøs og nem at arbejde med. 
Når du skal dyrke grøntsager i krukker og altankasse, så kan du 
klare dig helt uden redskaber.

4   Vand
Der skal vand til, før frøene vil spire og de spæde udplantningsplanter 
gro. Sår du direkte i køkkenhavens jord, så hæld vand i rillen, du sår i. 
Forkultiverer du i plugs og mindre potter og plantebakker, så skal de 
løbende holdes fugtige. Maj og juni måned hører til vores mest ned-
børsfattige måneder, så det vil ofte være nødvendigt at vande køkken-
haven og højbedet. Du får mest ud af din vanding, hvis den foregår i så 
stille vejr som muligt. Du skal også vente med at vande til om aftenen 
eller tidligt om morgenen, hvor fordampningen er mindst. 

5   Tid
 
Når du går i gang med at dyrke dine egne grøntsager, så skal de 
passes, og det tager tid. Hvis ikke hver dag, så nogle gange om 
ugen, hvor du lige skal tjekke op på, om planterne har det godt og 
evt. skal vandes. Selve processen med at fylde jord i plantebakker 
og potter til forkultivering tager også lidt tid, men alt i alt sker det 
meste nu uden, at du behøver at bruge lang tid. Herunder kan du se 
en opdeling af, hvilke planter der er lette, middel og lidt mere udfor-
drende at dyrke.

Lette Medium Udfordrende

Marværter Porrer Tomater

Slikærter Broccoli Agurk

Løg Bønner Hvidkål

Salater Knoldselleri Rødkål

Gulerødder Bladselleri Rosenkål

Rødbeder Majs Drueagurker

Radiser Savojkål Asparges

Majroer Spidskål Auberginer

Spinat Squash Chili/peberfrugter

Bladbeder Palmekål Blomkål

Valske bønner Kartofler Sødkartofler
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HAPPYdendron® er pangfarvet og  
vækker stor opmærksomhed
Ekstravagant, ungdommelig, frisk og usædvanlig er ord, som nemt 
kommer frem, når man ser den nye Pushy Purple® Rhododendron, 
som sælges under varemærket HAPPYdendron. Planten vokser 
moderat	og	danner	en	kompakt	vækstform	med	flotte	mørkegrøn-
ne blade. Fra maj og ind i juni springer de iøjnefaldende trefarvede 
blomster ud og tilfører et friskt pust til terrassen, surbundsbedet, 
krukken eller i staudebedet.
Puschy Purple® når efter ca. 10 år en højde på 1 m og en bredde på 
1,4 m. Hvis du ønsker en mere kompakt plante, så kan du beskære 
den lige efter blomstringen.
HAPPYdendron® er en helt speciel rododendron. Plant den i en god 
muldrig jord - gerne i rododendronjord.

Løjtnantshjerte – Dicentra spectabilis 'Cupid'® 

Den er virkelig sød – sådan var reaktionen, da den helt nye 
løjtnantshjerte mødte de første testpersoner blandt bloggere 
og instagrammere. Uskyldig, sart og nærmest skrøbelig i 
udseendet dukker ’Cupid’ frem fra staudebedet i slutningen 
af april måned, og så fortsætter den sin blomstring helt frem 
til juli. Når blomstringen er ovre, så lukker planten helt ned 
og visner nærmest væk. 
Fortvivl dog ikke – ligesom andre løjtnantshjerter, så dukker 
’Cupid’	op	 til	 næste	 forår	og	bidrager	 til	 endnu	flere	gode	
minder og fotos.
Løjtnantshjerte hører under plantegruppen stauder. Den 
passer godt ind i forårsbedet med andre blomstrende stau-
der som stjerneskærm, pæoner og salvie, og er samtidig 
særdeles dekorativ i en krukke, hvor skønne sommerblom-
ster er klar til at fylde pladsen ud, når den visner ned. 
’Cupid’ når en højde på ca. 60 cm og skal placeres i sol eller 
halvskygge. 

Vis mig 
noget nyt!



Prydkirsebær - Prunus Royal Flame® 
Når	du	er	på	udkig	efter	et	mindre	træ	til	haven,	som	har	flere	
højdepunkter gennem året, så er denne nye prydkirsebær et 
godt bud. Sorten Royal Flame® er fundet af en hollandsk gart-
ner, som har udvalgt den for sin usædvanlige evne til at danne 
høstfarver.
Allerede i det tidlige forår springer de smukke hvide blomster ud 
og dækker træets krone. Blomsterne er åbne og tiltrækker man-
ge bier og andre insekter. Blomsterne dufter dejligt.
De nye blade er i udspring bronzefarvede, men efter nogle uger 
skifter bladene farve til grøn. Kronen er pyramideformet og når 
en maksimal højde på 7-8 m og ca. 4 m i bredden.
I efteråret sker en magisk forvandling til særdeles intense rød-
orange og gule høstfarver.
Prydkirsebær skal placeres på en god solrig plads og plantes i 
almindelig veldrænet havejord. Har du ikke så meget plads, så 
tåler træet beskæring – gerne i august måned. Du kan også 
vælge at plante Royal Flame® prydkirsebær som en busk.
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Prydpil – Salix gracilistyla 
’Mount Aso’
Man må bare røre ved de vildt bløde 

gæslinger på denne pil, som udmærker 
sig ved at danne lyserøde gæslinger. De 

første silkebløde pileblomster kan man alle-
rede røre ved fra februar. I begyndelsen er 
gæslingerne mørkrosa, men over tid fal-
mer farven og bliver sølvfarvet lige inden 
gæslingerne dækkes af gult pollen. De 
smukke skud er særdeles velegnede til 
buketter og dekorationer, og planten er 
blevet utroligt populær.
’Mount	Aso’	kan	du	finde	som	busk	eller	

podet på stamme i forskellige højder. Når 
bladene i april springer ud, vil busken stå 

frem	 til	 løvfald	med	et	 flot	grågrønt	 løv.	Den	
når en højde på ca. 1,5 m. Du kan med fordel 

klippe de lange skud tilbage til ca. 10 cm hvert for-
år. Så tøv ikke med at klippe de dekorative grene af 
– planten vil hurtigt danne nye lange skud. 
Den skal placeres solrigt og gror i næsten al slags 
veldrænet jord – også sandblandet og næringsfattig 
jord.
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Tilbage i 1980 fik NASAs rumfartscenter 
øjnene op for, at stueplanter kan fjerne 
flygtige organiske stoffer i det testhjem, 
som skal etableres på månen. Ti år 
senere overtog en organisation det videre 
testarbejde, og i dag ved forskerne en hel 
del mere om, hvilke stoffer og i hvor store 
mængder, de enkelte planter kan optage. 

Luftrensningsværdiens tal er angivet i en 
skala fra 1 – 10, hvor 10 er højest.

Trendy og tropisk
Går du og drømmer om at rejse til tropiske egne, så er det ikke så 
let lige nu. Under de varme himmelstrøg gror et væld af forskellige 
planter, som nærmest vokser oven i hinanden og hænger ned fra 
træerne. En del af disse dejlige planter kan du heldigvis nyde i dit 
hjem, hvor drømmene om en fremtidig rejse til fjerne egne så må 
foregå fra en lænestol.

Det grønne hjørne, luftrensende planter, bloggerplanter. Vi er vilde 
med grønne og eksotiske planter i stuerne, køkkenet, på badevæ-
relset og på hjemmekontoret. Mange af planterne hjælper med til et 
bedre	indeklima,	for	de	optager	en	del	af	de	stoffer,	som	både	vi	og	
vores hjem emmer af. Mange af planterne er forholdsvis nemme at 
få til at vokse, og de hængende planter er ekstra trendy lige nu.

Bedstes planter
De	fleste	vil	nikke	genkendende	til	mange	af	de	”nye”	stueplanter,	
for der er ofte tale om gamle kendinge fra ’70’erne. Hvem husker 
ikke væddeløberne og gummiplanten? Ikke desto mindre, så er de 
nye generationer af unge mennesker helt vilde med at prøve kræf-
ter med de grønne planter, og det er så skønt at se, hvordan de 
kan få anvendelse på nye og inspirerende måder.
Trods genkendelighed, så er der nu alligevel en del fornyelse, for 
nye forbedrede sorter er kommet i produktion, og der er hele tiden 
spændende	planter	med	fine	bladmønstre	og	farver	på	vej	til	ha-
vecentrenes kunder.
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Vi viser her 
nogle af de mange 
trendy planter og 

tilføjer tips til  
pasningen 

Monstera obliqua – hurtigtvoksende hængeplante

”Swiss Cheese Plant” er et rigtig godt kaldenavn for denne art af 
Monstera. Uregelmæssige huller i de ovale blade leder nemt 
tanken	 hen	på	 en	 hullet	 ost.	Der	 findes	 flere	 variationer,	 heri-
blandt ’Monkey Mask’ og Monstera deliciosa. Længden på 
skuddene vil være ca. 1 m. 
Du kan bruge planten mange steder i din bolig. På en reol, hvor 
den	får	lov	at	hænge	eller	i	en	hængende	potte	fra	loftet.	De	fine	
blade kan også hænge tilfældigt ned fra en hylde i køkkenet eller 
stå på stuebordet.

Placering lyst, men bør ikke stå i direkte sol
Temperatur 18 – 20 grader og gerne lidt køligt om natten
Vanding jævnligt, for den vil gerne stå fugtigt. Sørg 

for, at overskydende vand kan løbe væk. 
Brug gerne en vandforstøver jævnligt, da 
den holder af at stå i et fugtigt klima

Gødning når planten vokser, skal der tilføres gød-
ning ved hver anden vanding

Opbinding kræver opbinding, hvis du ikke ønsker, at 
planten er hængende

Pasning rengør bladene for støv med en fugtig klud
Ompotning skal ompottes hvert 2. år
Skadevoldere  hold øje med skjoldlus og uldlus
Luftrensningsværdi  3

I takt med at fingerfilodendron når en stor størrelse, udvikles bladene med 
smalle aflange riller. Store flotte eksemplarer er særdeles dekorative som 
enkeltstående planter eller sammen med andre grønne vækster.
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Væddeløber, Chlorophytum

Dykker	man	 ned	 i	 den	 botaniske	 navngivning,	 så	 finder	man	
væddeløber under edderkopurtfamilien. Det latinske navn  
Chlorophytum	betyder	grønne	blade,	og	 i	en	roset	af	flade	og	
glatte blade vokser planten. Snart får planten et overhængende 
udtryk, når de brede blade ”falder ud”. 
Planten danner en form for rodstængel – rhizom, og det er netop 
disse vandholdige rhizomer, der gør planten ekstra robust. 
Glemmer du at vande væddeløber, vil selv en næsten helt sam-
menklasket plante live op igen.
Når planten når en vis alder, udvikles små hvidlige blomster på 
lange bladfattige stængler. Danner desuden udløbere.

Placering skyggetålende evt. nordvendt vindue eller 
på badeværelset

Temperatur kan vokse udenfor, og tåler ned til fryse-
punktet

Vanding bruger en del vand, men må ikke overvan-
des, for så rådner rodstænglerne

Gødning ca. ved hver anden vanding – mindre om 
vinteren

Opbinding ikke nødvendig
Pasning overbrus planten når den bliver for støvet
Ompotning skal ompottes hvert 2. år
Skadevoldere  ingen skadevoldere
Luftrensningsværdi  6

Guldranke, Epipremnum

Når de lange ranker enten falder ned eller bindes op eller rundt, så 
opnår man nogle fantastiske udtryk, hvor grønne, brogede eller 
guld-gule blade spiller hovedrollen. Guldranke er MEGET nem at 
få til at lykkes. Stænglerne danner hæfterødder, som man skal 
være lidt opmærksom på, hvis de ikke skal hæfte sig på tapet og 
paneler. Det latinske navn Epipremnum betyder ”vokse på stam-
me” og det er netop således, den vokser i troperne. 
Du	kan	finde	guldranke	i	flere	forskellige	sorter	med	varierende	
bladfarve og mønstre. De er alle nemme at få til at gro, og skulle 
de blive for lange eller for store, så er det muligt at klippe noget 
af planten af, uden at den tager skade.

Placering tåler endog særdeles meget skygge. Bør 
ikke stå direkte i solen

Temperatur 18 – 20 grader og gerne lidt køligt om nat-
ten. Må ikke stå under 15 grader

Vanding jævnligt, for den vil gerne stå fugtigt. Sørg 
for at overskydende vand kan løbe væk

Gødning ca. ved hver anden vanding – mindre om 
vinteren

Opbinding evt. på mospind. Alternativt kan planten 
blot være hængende

Pasning rengør bladene for støv med en fugtig klud
Ompotning skal ompottes hvert 2. år
Skadevoldere  hold øje med råd i stænglerne ved pottens 

top (kan skyldes overvanding)
Luftrensningsværdi  5
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Kongebegonie, Begonia rex

Skævblad var i gamle dage det navn, som man kendte begonie 
på. Bladene er nemlig usymmetriske. Navneændringen synes at 
være en god beslutning, for ”skævblad” kan godt opfattes nega-
tivt, og begonie fortjener en langt bedre omtale.
Begonie	findes	i	mange	versioner,	og	her	handler	det	om	konge-
begonie, som er karakteristiske ved deres forholdsvis store og 
mangefarvede	blade.	Netop	de	store	blade	med	fine	tegninger	gør	
planten attraktiv, når det eksotiske indtryk skal frem. Sammen-
plantninger med forskellige kongebegonier og sammensætningen 
med	spændende	skjulere	åbner	op	for	mange	flotte	stilleben.
Man vil kunne opleve, at kongebegonie danner små hvide blom-
ster, men det er først og fremmest bladene, som man har størst 
glæde af.

Placering lyst, men ikke i direkte sollys
Temperatur 15 – 20 grader og gerne lidt køligere om 

natten. Tåler ikke frost
Vanding jævnligt, men jorden bør tørre let ud mel-

lem vandingerne
Gødning ca. ved hver anden vanding – mindre om 

vinteren
Opbinding ikke nødvendigt
Pasning fjern de visne blade i bunden
Ompotning bør ompottes hvert forår
Skadevoldere  hold øje med råd i stænglerne ved pottens 

top (kan skyldes overvanding)
Luftrensningsværdi  4

Gummifigen, Ficus elastica robusta

En storbladet og kraftigtvoksende plante – robusta er mørk i 
bladene,	 men	 dens	 slægtning	 findes	 med	 grønne	 blade.	 De	
mørke blade giver planten et særligt tropisk udseende og gør 
den	helt	unik.	Gummifigen	kommer	oprindeligt	fra	Indien,	men	
har været udbudt som stueplante her i landet siden 1847. Det 
bliver et kæmpestort træ i troperne, og det vil også nå loftet i din 
bolig, hvis du passer planten godt.
Bladene, som kan blive 30 – 40 cm er helt blanke og nærmest 
lidt fedtede. De bliver nemt støvede, men er også nemme at 
renholde med en fugtig klud.

Placering meget lyst, men vær varsom med direkte 
sol

Temperatur 16 – 20 grader og gerne lidt køligere om 
natten

Vanding nænsomt, så den ikke kommer til at stå i 
vandmættet jord

Gødning når planten er i vækst. Ca. en gang om 
ugen

Opbinding når planten vokser kraftigt, kan det være 
nødvendigt med en støttepind

Pasning rengør bladene for støv med en fugtig klud
Ompotning skal ompottes hvert 2. år
Skadevoldere  sund og robust stueplante, der sjældent 

angribes af noget
Luftrensningsværdi 9
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Der er mange fordele ved at plante hække. Udover at skabe et le-
vende hegn omkring vores hjem, så beriger hækkene også med 
flotte	blade	og	arkitektoniske	 former,	hvis	du	vælger	at	plante	en	
hæk, der står med skarpt klippede kanter. En uklippet hæk under-
bygger et mere vildt udtryk. 
De	fleste	foretrækker	en	klippet	hæk	mod	vejen	(den	er	også	mere	
praktisk at holde styr på); men drømmer du om en mere vildt udse-
ende hæk, så er det oplagt "at plante" en uklippet hæk inde i din 
have. Enten som rumdeler eller bare som en ”pause” i græsplænen 
eller som et højt bunddække i blomsterbedene.
De	fleste	hække	plantes	som	barrodede	planter,	og	du	kan	plante	
hæk	hele	foråret,	så	længe	dit	havecenter	har	mulighed	for	at	skaffe	
planterne fra planteskolen.

 Nedsætter støj
I modsætning til et plankeværk, så vil de mange lag af grene og 
blade på en hæk dæmpe støjen fra vejen betydeligt bedre. Har du 
brug for mere ro i din have, så vil hækken derfor hjælpe dig. Støj-
dæmpningen virker bedst, når hækken når op i 2 m højde, og så 
skal du overveje at plante en hæk, der er vintergrøn (ligusterhæk, 
tuja, cypres, laurbærkirsebær).

Derfor er det godt at plante hæk

Plantevalg
Dansk navn Latinsk navn Højde Antal klipninger

Bøg Fagus sylvatica 1 - 6 m 1 
Liguster Ligustrum vulgare 1,5 – 3 m 2
Laurbærkirsebær Prunus laurocerasus 1 – 4 m 1 – 2
Avnbøg Carpinus betulus 1 – 6 m 1
Taks Taxus 1 – 5 m 1
Thuja Thuja 1,5 – 3 m 1 – 2
Sargentæble Malus sargentii 1,2 – 3 m 1
Hybenrose Rosa rugosa ’Hansa’ 1,2 – 1,6 m 0 - 1

Bøg

Liguster

Laurbærkirsebær

Avnbøg

PS	Hybenroser	er	kategoriseret	som	invasive	planter,	men	der	fin-
des	flere	forskellige	sorter	af	hybenroser,	som	derfor	stadig	plantes.	
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Derfor er det godt at plante hæk

 Hjælper dyrelivet
Mange af havens små fugle lever inde i hække og andre tætte buske 
og træer i haven. En hæk er derfor det perfekte ly for især fuglene, 
men hække er også skjulested for en hel masse insekter, som for-
pupper sig og bruger planterne til at beskytte nye generationer. 
Nogle hække er ekstra attraktive for fuglelivet. Det er hække med 
bær, og det kan evt. være: surbær, hybenroser, ildtorn og tjørn.

 Hjælper miljøet
En af de mest plantede hække i Danmark er bøgehækken. Når vi 
gentagne gange klipper planterne, så bevarer de deres juvenile sta-
die, men egentlig er det jo blot skovens bøgetræer, som vi tæmmer. 
Andre hække som liguster, laurbærkirsebær og avnbøg er på sam-
me måde planter med højt vedindhold, og derfor akkumuleres CO2 
fra luften og resultatet er ilt, som planterne sender ud i luften. 
Planterne	er	også	i	stand	til	at	fange	små	partikler	fra	trafikken,	så	
på	den	måde	filtrerer	hækken	både	støv	og	forurening.	Samtidig	er	
hækken med til at optage noget af den overskydende vandmæng-
de, som vi ofte oplever – især hvis der er skybrud i sommermåne-
derne.

Plantevalg
Dansk navn Latinsk navn Højde Antal klipninger

Bøg Fagus sylvatica 1 - 6 m 1 
Liguster Ligustrum vulgare 1,5 – 3 m 2
Laurbærkirsebær Prunus laurocerasus 1 – 4 m 1 – 2
Avnbøg Carpinus betulus 1 – 6 m 1
Taks Taxus 1 – 5 m 1
Thuja Thuja 1,5 – 3 m 1 – 2
Sargentæble Malus sargentii 1,2 – 3 m 1
Hybenrose Rosa rugosa ’Hansa’ 1,2 – 1,6 m 0 - 1

Taks

Thuja

Bøgehæk klipning

Hybenrose



HAVEGLÆDER14

Sidste sommer åbnede den kongelige køkkenhave ved Graasten 
Slot	for	offentligheden.	Tilbage	i	2015	besluttede	Sønderborg	kom-
mune og Slots- og Kulturstyrelsen at omdanne køkkenhaven til en 
ny attraktion for både lokalmiljøet og turister. I 2018 gik arbejdet i 
gang. Den nye køkkenhave er placeret på samme areal, hvor den 
hele tiden har ligget, men den nye opbygning er inspireret af renæs-
sancens køkkenhavetradition, hvor pryd- og nytteplanter blandes. 
Hvis du har hørt om det franske udtryk ”potager”, så er det netop på 
denne måde, den nye kongelige køkkenhave er opført.

Kulturhistorie
Haverne omkring de danske kongeslotte har gennem årene ændret 
sig, men man har forsøgt at bevare træk fra tidligere tiders have-
mode. Når man besøger de kongelige haver, vil man derfor kunne 
foretage en tidsrejse gennem de sidste 400 års havehistorie. Ha-
verne	er	flittigt	brugt	som	grøn	oase	og	som	turistattraktion,	for	de	
rummer en kulturarv, der er helt speciel.
Graasten Slot i Sønderjylland blev kongelig residens i 1936. Dron-
ning Ingrid, som var en stor haveentusiast, anlagde haven omkring 
slottet. Den svenske dronnings mor var englænder, og Dronning 
Ingrids	ophold	på	det	svenske	kongeslot	Sofiero,	har	gennem	hele	
hendes opvækst plantet en grøn spire, som hun tog med til Graa-
sten Slot. Her anlagde hun en moderne landskabelig blomsterhave. 
Haven er frodig, farverig og fuld af blomster, men falder samtidig ind 
i de naturlige rammer med søer og høje træer. 

Artsrigdom
Dronning Ingrids kærlighed for blomster kan stadig fornemmes i 
Graasten Slotshave. Her står lilla, rosa og hvide rododendron, som 
akkompagneres af orange og gule azalea. Store grønne plæner bin-
der	rosen-	og	staudebede	sammen	mellem	indtil	flere	søer.	Rosen-
haven er anlagt i et forsænket bed, hvor der også er et springvand. 
De store staudebede består af mange forskellige blomster og plan-
ter – en kæmpestor artsrigdom og farveeksplosion. 
Margueritten har sin helt egen historie. Den står mangfoldigt plantet 
i store kar og krukker, og den ikoniske blomst har sin rod i Dronning 
Ingrids mors, Kronprinsesse Margarethas, navn. Navnet gik også 
videre til Dronning Ingrids datter prinsesse Margrethe og kælenav-

Den kongelige  køkkenhave

Havekunsten er lige som bygningskunsten og 
malerkunsten en del af vores kultur, og i mere end 
400 år har konger og dronninger anlagt haver ved de 
danske kongeslotte. Dengang var haverne forbeholdt 
kongehuset og hoffet; men da grundloven blev indført 
i 1849, forpligtede man sig til at stille haverne til 
rådighed for befolkningen. Samtidig forpligtede man 
sig til at passe og udvikle haverne, så de kunne 
bevares for eftertiden. I dag varetages drift og 
bevaring af Slots- og Kulturstyrelsen.
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net ”Daisy”, som er det engelske navn for marguerit, forbinder vi 
med vores dronning.
Dronning	Ingrid	fik,	ved	overdragelsen	af	slottet,	bygget	drivhuse	og	
anlagt en stor køkkenhave. I drivhusene blev der dyrket vin, fersken 
og tomater. Hver dag blev høsten transporteret fra gartneriet til slot-
tets køkken i trækasser på en ladcykel. Gartneriet dyrkede også de 
mange blomster til både krukker og vaser. Efter Dronning Ingrids 
død i 2000, har Dronning Margrethe og prinsesse Benedikte passet 
på haven omkring slottet, og da man vedtog anlæggelsen af den nye 
køkkenhave, gik de aktivt ind i planlægningen og udformningen. 
Når kongefamilien er på ferie på slottet, fungerer køkkenhaven som 
leverandør med frisk frugt og grønt til det kongelige køkken.

Danmarks nationalæble
Længe før Graasten Slot blev et kongeslot, hjembragte to brødre af 
grevskabet Ahlefeldt podekviste fra et æbletræ, som de syntes om, 
da de var på rejse i de vestlige alper. Æbletræet voksede i et kloster. 
Først blev æblet kaldt for Grevens æble og Sønderborg Planteskole 
startede produktionen omkring 1730. Senere skiftede navnet til 
’Gravenstener’, men i dag kaldes det for Gråstenæble.
I den nye kongelige køkkenhave har man plantet 16 nye Gråsten-
æbletræer.

Høje og lave bede

Den nye køkkenhave er opbygget, så man let kan tilgå de for-
skellige krydderurter fra en behagelig højde. De står nemlig i 
høje bede – tæt plantet, for netop højbedet gør det muligt at in-
tensivere dyrkningen. Det er især mynter, salvie og de grønne 
toppe på eks. purløg og kinaløg, som køkkenet på Graasten 
Slot efterspørger.

Både asparges og rabarber er vigtige grøntsager, og de får god 
plads i den nye kongelige køkkenhave.

8 års sædskifte
Køkkenhaven er inddelt i bede, og hver gruppe af bede består 
af otte, som indgår i et otteårigt sædskifte, hvoraf det ene år er 
med	grøntgødning.	Det	er	en	rigtig	god	idé	at	skifte	afgrøderne	
rundt i jorden. Kål kan nemlig få kålbrok, der vil smitte næste års 
planter.	Kartofler	kan	også	få	en	del	sygdomme,	og	de	har	der-
for	også	brug	for	at	flytte	rundt.	
Man kan med fordel inddele grøntsagerne under deres botani-
ske	familie	og	på	den	måde	flytte	hele	gruppen	rundt.

Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot 
Foto Thomas Rahbek, SLKS 26

Indvielse d. 24. juli 2020
Ved indvielsen af den nye køkkenhave deltog HKH Dron-
ning Margrethe og Prinsesse Benedikte, som begge har 
fulgt med i planlægningen af den nye køkkenhave, og 
som også har haft nogle ønsker til udformningen. 

På de næste  
sider finder du 27  

forskellige opskrifter  
på dyrkning af grønt-

sager delt op i familier, 
som du derved kan  

lave sædskifte med.
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NATSKYGGEFAMILIEN

Forspiring 3 uger i lyst rum ved 10 – 15 grader C
Læggetidspunkt slutningen af marts til midten af april
Dybde 6 cm
Afstand 20 - 30 cm
Rækkeafstand 40 cm
Pasning	 hyp	kartoffelrækkerne,	så	der	ikke	dannes	grønne	kartof-
ler. Gød meget nænsomt og helst tidligt i forløbet. Vand i tørre perio-
der	for	at	undgå	kartoffelskimmel.

 

Forspiring frø sås direkte i såjord og frøene lægges i ½ cm 
dybde ved stuetemperatur. Beregn ca. 8 uger 
inden udplantning

Plantetidspunkt når nætternes temperatur ikke kommer under 
10 grader. Ofte i maj måned

Plantetidspunkt maj 

Afstand 70 cm
Pasning det er vigtigt at fjerne sideskuddene, der dannes i blad-
hjørnerne. (Undtaget er busktomat, der selv standser længdeskud-
dene). Sørg for, at planterne ikke mangler vand og gød ved hver 
vanding. Brug evt. selvvandingskasser – det letter arbejdet.
Da det kan være vanskeligt at få et godt resultat ved at så egne to-
matplanter,	kan	det	være	en	god	idé	at	købe	udplantningsplanter,	
som gartneren har frembragt. Efterspørgslen er stor, og derfor udby-
des planterne tit meget tidligt. Sørg for at hente dine tomatplanter 
ind, hvis der i maj måned kommer nattefrost.

KORSBLOMSTFAMILIEN

Plantetidspunkt maj og juni 
Afstand 50 cm
Rækkeafstand 50 cm
Pasning alle kål har brug for gødning. Brug gerne en naturgød-
ning og del mængden op, så de unge planter får lidt, og når hove-
derne begynder at dannes, gives en større andel. Dæk med insekt-
net, så kålsommerfuglens larver ikke æder planterne. Især august 
måned kan være slem.
Der	findes	både	tidlige	og	sene	savoykål.	De	er	generelt	mere	vinter-
hårdføre end hvidkål og er langt lettere at dyrke.

Plantetidspunkt april til juni 
Afstand 25 cm
Rækkeafstand 50 cm
Pasning alle kål har brug for gødning. Brug gerne en naturgød-
ning og del mængden op, så de unge planter får lidt, og når hove-
derne begynder at dannes, gives en større andel. Beskyt mod kål-
sommerfuglens larver i august måned.
Høst kålene, når de er faste. Venter du for længe, så revner de.
Det	er	en	god	idé	at	plante	flere	hold	af	spidskål,	så	du	kan	høste	
dem i en længere periode.

Plantetidspunkt midt i april 
Afstand 50 cm
Rækkeafstand 50 cm
Pasning alle kål har brug for gødning. Brug gerne en naturgød-
ning og del mængden op, så de unge planter får lidt, og når buket-
terne begynder at dannes, gives en større andel. Beskyt mod kål-
sommerfuglens larver i august måned.
Broccoli er en blomsterstand, og du skal høste dem, inden de sprin-
ger ud. Bagefter dannes små nye buketter i sideskuddene.

Plantetidspunkt første halvdel af maj 
Afstand 50 cm
Rækkeafstand 70 cm
Pasning alle kål har brug for gødning. Brug gerne en naturgød-
ning og del mængden op, så de unge planter får lidt, og når de små 
kål dannes, gives en større andel. Beskyt mod kålsommerfuglens 
larver i august måned.
Kålene sidder hele vejen op på stokkene, og det er de nederste, som 
først er klar. Skær dem af med en kniv.
Hvis	du	ønsker	at	høste	hele	stokken	på	én	gang,	så	skær	toppen	af.	
På den måde bliver de enkelte rosenkål lige store.

Forspiring januar - februar
Plantetidspunkt fra maj til juni 
Afstand 50 cm
Rækkeafstand 50 cm
Pasning alle kål har brug for gødning. Brug gerne en naturgød- 
ning og del mængden op, så de unge planter får lidt, og når toppen 
bliver stor, gives en større andel. Beskyt mod kålsommerfuglens lar-
ver i august måned.
De	fleste	grønkål	har	krusede	blade,	og	der	findes	sorter	med	pur-
purfarvede blade. Farven forsvinder, når bladene koges. Grønkål 
vokser på en stok, og de vinterhårdføre sorter sikrer frisk kål helt 
frem til foråret. Palmekål er både dekorativ og velsmagende. Den 
vokser i en roset med lange brede blade.
Man høster af grønkålen i takt med, at man har brug for den.

Kartofler

Tomater

drivhus

friland

Savoykål

Spidskål

Broccoli

Rosenkål

Grønkål og palmekål
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ÆRTEBLOMSTFAMILIEN

Plantetidspunkt slut maj – juni (alle bønner kan forspires ca. 2-3 
uger før udplantning)

Sådybde 4 – 5 cm 
Afstand 10 - 15 cm
Rækkeafstand 40 cm
Pasning buskbønner kræver ingen opbinding, men det gør stang-
bønnerne.  De meget kraftigtvoksende stang- og pralbønner kræver 
kraftige grene, stokke eller stativer, da de let når at vokse 7 – 10 m på 
en sæson. Bør ikke gødes kraftigt, da bønner er meget nøjsomme.
Bønner smager bedst, når de lige er plukket fra planten. Alle bønner 
skal koges inden du spiser dem. Overskydende bønner kan med 
fordel fryses ned til senere brug.

Plantetidspunkt april (kan sås direkte på voksestedet)
Sådybde 4 – 5 cm 
Afstand 10 - 15 cm
Rækkeafstand 40 cm
Pasning valske bønner tåler kulde og nogen frost. Kan derfor sås 
tidligere.	Så	gerne	flere	hold	med	3	–	4	ugers	mellemrum.	Bør	ikke	
gødes kraftigt, da bønner er meget nøjsomme.
Høst bønnerne inden de bliver for grove – det er frøene i bælgene, 
som man spiser.

Plantetidspunkt slutningen af marts til juni (kan sås direkte på 
voksestedet)

Sådybde 8 cm
Afstand 5 cm
Dobbeltrækker 20 cm 
Rækkeafstand 60 cm
Pasning ærter er nemme at dyrke, men desværre utroligt popu-
lære blandt duer og andre fugle. Dæk derfor dine ærterækker med 
net	eller	fiberdug	til	de	har	 fået	en	størrelse	på	mindst	10	cm.	Let	
gødskning.
Det	er	en	god	idé	at	lægge	ærtefrøene	i	blød	i	vand,	dagen	før	du	sår.	

LØGFAMILIEN

Forspiring marts i 1 cm dybde
Plantetidspunkt sætteløg i april
Sættedybde 3 cm
Afstand 10 cm
Rækkeafstand 40 cm
Pasning gødes når de lægges og igen i maj måned. Det er lettest 
at sætte små stikløg, men det kan også lade sig gøre at så løgene. 
Høst løbende friske løg og træk de resterende op til tørring, når top-
pen lægger sig ned sidst på sommeren.
Det er vigtigt at sætte løg tidligt hvert år. Deres tilvækst standser 
næsten omkring Sankthans.

Plantetidspunkt oktober - april
Sættedybde 7 cm
Afstand 10 cm
Rækkeafstand 25 cm
Pasning meget nemme at dyrke. Kræver et minimum af gødning i 
foråret. Når løgenes toppe begynder at visne i juli måned, kan løge-
ne graves op og tørres.
De grønne toppe vokser hele vinteren, og kan med fordel nydes som 
grønt drys på smørrebrød, på salater, i supper og dressinger. 

Plantetidspunkt maj
Plantedybde 10 cm
Afstand 10 cm
Rækkeafstand 50 cm
Pasning når porreplanterne plantes i 10 cm dybe render eller hul-
ler får man et længere skaft. Undlad at dække al jorden til med det 
samme,	men	flyt	 jorden	omkring	planterne	 i	 takt	med,	at	de	gror.	
Porrer skal have gødning 2 – 3 gange i løbet af sommeren.  
Der er porrer, som kan høstes fra sensommer og ind i efteråret, og 
sorter der kan spises hele vinteren. Førstnævnte skal spises inden jul.

Bønne

Valsk bønne

Ærter

Kepaløg

Hvidløg

Porre
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SKÆRMPLANTEFAMILIEN

Såtidspunkt midt maj
Sådybde 1 - 2 cm
Afstand 2 cm
Rækkeafstand 30 cm
Pasning forsøg at så frøene med afstand, så udtynding ikke er 
nødvendig.	 ”Åbne”	 rækker	 tiltrækker	 gulerodsfluen,	 og	 så	 kommer	
der orm i gulerødderne. Når du venter med at så til maj måned, und-
går	du	den	første	generation	af	gulerodsfluer	og	får	et	langt	mere	til-
fredsstillende resultat. Anden generation sværmer i juli-august, og her 
kan	du	dække	med	et	insektnet,	hvis	fluelarverne	er	generende.	Gu-
lerødder er ikke næringskrævende, så gød dem kun let.
Vidste du, at guleroden det første år sætter rod, men at den året ef-
ter danner en blomst?

Såtidspunkt sidst i april
Sådybde 1 - 2 cm
Afstand 8 cm
Rækkeafstand 40 cm
Pasning frøene er lang tid (3 uger) om at spire, så hav tålmodig-
hed, men så altid friske frø. Gødes et par gange over sommeren. Fra 
efteråret høstes den hvide velsmagende rod. 
Rødderne kan tåle frost, så du kan godt lade dem stå ude hele vin-
teren. 

Plantetidspunkt sidst i maj
Plantedybde	 i	niveau	med	jordoverfladen
Afstand 40 cm
Rækkeafstand 50 cm
Pasning undlad at så direkte, men brug forspirede planter. Vær 
opmærksom på, at du ikke planter for dybt, for så dannes knolden 
ikke. Plant ikke ud for tidligt, for kulde kan få planterne til at gå i stok.
Knoldselleri tåler ikke frost, men kan høstes og opbevares frostfrit i 
fugtigt sand. Skær den grønne top af.

Plantetidspunkt sidst i maj
Plantedybde	 i	niveau	med	jordoverfladen
Afstand 25 cm
Rækkeafstand 25 cm
Pasning undlad at så direkte, men brug forspirede planter. Vær 
opmærksom på, at du ikke planter for dybt. Plant ikke ud for tidligt, 
for kulde kan få planterne til at gå i stok.
Bladselleri tåler ikke frost, men kan høstes og opbevares i køleska-
bet i ca. 1 måned. 

Såtidspunkt fra april frem til slutningen af juni
Sådybde 1 cm
Afstand 5 - 10 cm
Rækkeafstand 40 cm
Pasning det tager næsten en måned før frøene spirer.  Du kan 
løbende høste af planten, men sørg for at den ikke står for tørt og 
husk at gøde den et par gange i løbet af sommeren.
Læg frøene i lunkent vand et døgn inden såning. Forspiring af per-
sille er ikke nemt. Resultatet bliver bedst, hvis du sår, hvor du ønsker, 
planterne skal gro.

Såtidspunkt fra april frem til begyndelsen af august
Sådybde 1 cm
Afstand 15 - 20 cm
Rækkeafstand 50 cm
Pasning man må endelig ikke så for dybt, for så har frøet svært 
ved at spire. Giv dildplanterne lidt gødning et par gange. Så gerne 
flere	hold,	så	der	er	frisk	dild	over	en	længere	periode.
De grønne trådformede blade smager godt som grønt drys, mens 
blomsterskærmene er gode, når du skal sylte.

GRÆSFAMILIEN

Såtidspunkt direkte på friland når jordtemperaturen er +10 
grader (kan med fordel forspires i drivhuset fra 
slutningen af april)

Sådybde 4 cm
Afstand 25 cm
Rækkeafstand 60 cm
Pasning majs bliver let 1,5 – 2 m høje, og bestøvning er nødvendig 
for	et	godt	resultat.	Plant	derfor	majs	i	grupper	fremfor	én	lang	række	
– på den måde sikres en bedre bestøvning. Gødningsbehovet er 
meget lavt.

KURVBLOMSTFAMILIEN

Såtidspunkt fra midt april frem til slutningen af juli
Sådybde	 1/2	cm
Afstand 20 cm (læg 2-3 frø og udtynd, hvis alle frø spirer)
Rækkeafstand 40 cm
Pasning	 der	findes	mange	forskellige	salattyper,	og	de	er	relativt	
nemme at dyrke. Sørg for, at de ikke mangler vand og gød kun en 
lille smule. Hold øje med snegle – de er helt vilde med salat.
Man	kan	med	fordel	benytte	de	mange	fine	forspirede	salatbakker	og	
fordele	udplantningen	over	tid,	så	al	salaten	ikke	bliver	klar	på	én	gang.

Gulerod

Pastinak

Knoldselleri

Bladselleri

Persille

Dild

Sukkermajs

Salat
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GRÆSKARFAMILIEN

Såtidspunkt fra maj
Plantetidspunkt slutningen af maj og ind i juni
Sådybde 2 cm
Afstand 50 cm
Pasning man kan med fordel forspire agurkeplanterne og bagef-
ter plante ud i en plantesæk eller i bunden af drivhuset. Planten har 
brug for en støttepind og snart en snor eller spiral, som den vokser 
op omkring. Agurker trives kun i god varme. (Min. 10 grader hele 
døgnet).
Agurkeplanter sætter ofte alt for mange nye frugtanlæg, og den 
store mængde agurker på samme tid kan være en udfordring for 
planten. Tynd derfor ud i de mange frugter – især i plantens første 
vækstperiode.

Såtidspunkt begyndelsen af maj (i potter i drivhus eller mist-
bænk)

Sådybde 2 - 3 cm
Plantetidspunkt slutningen af maj
Afstand 60 cm
Rækkeafstand 80 - 100 cm
Pasning squash er i planternes spæde periode meget sarte. Sørg 
for godt læ de første uger. Gødningsbehovet er middel. Har planten 
først fået fat, så vokser den med lange skud, hvorpå selve squash-
frugterne dannes. Får bladene en hvid belægning, er det tegn på, at 
planten vokser for tørt.
Høst squash mens de er ca. 15 cm lange. De unge squash er ekstra 
delikate og kan med fordel spises rå i salater eller som ”grøntsags-
spaghetti”.

Såtidspunkt begyndelsen af maj (i potter i drivhus eller mist-
bænk)

Sådybde 2 - 3 cm
Plantetidspunkt slutningen af maj
Afstand 60 cm
Rækkeafstand 80 - 100 cm
Pasning græskar elsker masser af sol og læ. Vandes i tørre perio-
der	for	at	udvikle	store	fine	græskar.	Gødes	1	–	2	gange	i	løbet	af	
sommeren.
Græskar er klar til høst, når skrællen er hård. Skal høstes inden frost, 
men vil derefter kunne opbevares i lang tid under frostfrie og tørre 
forhold.

AMARANTFAMILIEN

Såtidspunkt begyndelsen af maj
Sådybde 2 - 3 cm
Afstand 20 - 30 cm
Rækkeafstand 45 cm
Pasning bladbeder har et lavt gødningsbehov. Deres rodnet er 
dybdegående, hvilket gør dem til en tørketålende grøntsag. Undlad 
at så for tidligt, for så er der større sandsynlighed for, at bladbeden 
går i stok, hvilket gør den ubrugelig.
Bladbeder	 findes	 i	 den	hvide/grønne	 version	 (sølvbede),	mens	de	
dekorative røde og gule sorter har forskellige navne. Brug bedernes 
grønne blade som spinat og stænglerne dampet som asparges. 
Bladbeder tåler en smule frost, men bør spises inden vinter.

Såtidspunkt midt maj – midt juni
Sådybde 2 cm
Afstand 5 - 10 cm
Rækkeafstand 40 cm
Pasning læg frøene i vand dagen før udsåningen. Selvom frøene 
sås	med	den	anbefalede	afstand,	vil	der	ofte	vokse	flere	rødbeder	fra	
samme frø. Udtynd disse og nyd de små babyrødbeder. Gødes en 
enkelt gang i den tidlige sommer.
Rødbeder	findes	som	aflange,	runde,	gule	eller	bolsjestribede.	De	skal	
høstes inden frost, men kan opbevares længe frostfrit i fugtigt sand.

Såtidspunkt april og igen i august
Sådybde 2 - 3 cm
Afstand 10 cm
Rækkeafstand 30 cm
Pasning spinat er klar til høst blot 8 uger efter såning. Er meget 
nøjsom og kræver ikke meget gødning, men gerne ekstra vanding i 
tørre perioder.
Når du sår i april og igen i august, så undgår du, at spinatplanterne 
hurtigt går i blomst og i stedet for danner en masse grønne blade.

Slangeagurker og skoleagurker

Squash

Græskar

Bladbede

Rødbede

Spinat
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Dæk et bord
Påskebordet eller forårsfrokosten pyntes let op med forskellige løg-
blomster og primula. Skjulere, der farvematcher, er med til at skabe 
en god stemning, og skal bordet have et lidt rustikt look, så brug lidt 
halm til at binde blomsterøen sammen med. Store og små i skøn 
blanding skaber en hyggelig og uhøjtidelig stemning. Miks glasere-
de skjulere og patinerede eller kør en ren stil – det er helt op til dig.
Pustede	æg	er	altid	dekorative,	og	her	får	du	en	rigtig	god	idé	til,	
hvordan	du	kan	byde	dine	middagsgæster	 til	 bords.	 ”Den	 finger-
snilde” kan nemt få selskab af ”den lattermilde”, ”den sjove”, ”den 
kreative” og ”den søde”.

Planteinfo

Narcisser

Der er tale om en lang række meget forskelligt udformede 
blomster, når planteslægten hedder narcisser. De kan have me-
get store blomster, men også helt bittesmå. Deres blomst har 
form som en trompet, men også formen varierer en del. Selve 
blomsterfarven er ofte gul, hvid og nuancer imellem. Den bage-
ste krans af kronblade er mere eller mindre bagvendt. 
Gå foråret i møde ved at dyrke nogle af de mindre velkendte 
narcisser, men glæd dig også over de påskegule påskeliljer og 
de mere almindelige mini tête-à-tête.
Husk at gemme løgene efter afblomstring – de er nemme at få 
til at blomstre fra havens bede til næste forår.

Et længe ventet forår er endelig på trapperne, og vi hungrer efter 
blomster, som kan puste vinterens mørke og regnfulde dage væk, 
og skabe dejlige vibrationer til en lunere sæson. Mange af forårsbe-

buderne i haven lader vente på sig, men så er det heldigvis muligt at 
tage forskud på glæderne og plante krukker med løgblomster fra de 
danske gartnerier.

Forår til krukker 
og det, der ligner
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Redebyggeri
Inspireret af fuglenes redebygning i foråret, kan du med fordel lave 
flotte	dekorationer	med	 løgplanter.	 Især	de	små	perlehyacinter	er	
nemme at arbejde med. Ryst lidt af jorden af og lad løget være til-
bage med lidt fugtig jord, som du sætter sammen i en krans. Brug 
mospuder og grene med grønne knopper til at understøtte reden. 
Læg så pustede æg i midten.
Du kan også fylde et sylteglas med lidt halm og så lade løget med 
rødder stå her. Løget vil sørge for at holde perlehyacinten saft-
spændt, men på et tidspunkt vil det være nødvendigt at vande de 
spæde planter.

Planteinfo

Perlehyacint, Muscari

De	findes	med	hvide	og	blå	blomster	–	og	farvenuancer	imellem.	
Læg løgene i haven, når de ikke længere klæder din dekoration. 
Med tiden deler løget sig, og hvis blomstringen mindskes, kan 
du med fordel grave klyngen op og 
dele den i mindre klynger, så 
vender blomstringen tilbage. 
Perlehyacinter bliver kun 
10 – 15 cm høje, så de 
skal plantes forrest i be-
dene.
I din krukke eller deko-
ration skal du vande, 
når planterne begynder 
at hænge med hoveder-
ne. En forstøver kan ud-
rette vidundere, hvis rødder-
ne er blottede.

Hængende dekorationer
Det er meget trendy at hænge planter og dekorationer op, og hvem 
vil	ikke	gerne	nyde	et	pileflettet	fuglefoderbræt	fyldt	med	årstidens	
smukke blomster? I midten er det skilla og rundt i kanten er det mini 
narcisser,	der	titter	frem.	Den	fine	halmbund	skjuler	løg	og	jord.

Planteinfo

Russisk skilla, Scilla sibirica

Der	findes	mange	forskellige	typer	af	skilla,	men	denne	tidlige	
russiske	skilla	er	ikke	så	stor	og	passer	derfor	fint	ind	i	forårets	
dekorationer. Blå nuancer og sorter med hvide blomster er 
mest almindelige. Dog er der en rosa sort på vej – den er rigtig 
skøn og sød.
Russisk skilla bliver kun 10 – 20 cm høj.

Forår til krukker 
og det, der ligner
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Farvesammensætninger 
Blandt	de	rosafarvede	forårsblomster	finder	vi	de	smukke	vibeæg,	
som her dels står i en krukke, men som også pryder den store me-
talkrans. Kranse hører også årstiden til, og pilegrene med gæslinger 
danner	en	flot	bund,	så	der	ikke	skal	bruges	så	mange	blomster.	Du	
skal ikke klippe blomsterne af. Behold løget på, så holder blom-
sterne længere.
Udover de mange smukke og romantisk udseende primula i rosa 
nuancer, så læg også mærke til den rosafarvede skilla – den er helt 
vildt	flot.	I	midten	af	billedet	står	et	par	krukker	med	stenbedsplanten	
Saxifraga med blomster i rosa farve. Igen er der leget med størrelser 
på skjulere og krukker for at give et varierende og hyggeligt udtryk.

Planteinfo

Vibeæg, Fritillaria meleagris

Fra april – maj måned dukker de lidt sarte vibeæg op, for de er 
super hårdføre og trofaste, men fylder ikke så meget. Bruger du 
dem i haven, så skal de derfor 
sættes lidt tæt, så de lettere 
kan ses. Vibeæg hører til i 
skovbunden og har et 
meget naturligt look. De 
er faktisk også gode til 
selv at forvilde, når de-
res frø spredes efter 
endt blomstring.
Den almindelige vibeæg 
har bordeaux farvede 
blomster, men den fås 
også i en hvid version.

Våriris

Vibeæg

Primula

Saxifraga

Skilla
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Den hurtige
Det tager ikke mange øjeblikke at fylde en bakke med potter. Her er 
det en skål fyldt med ranunkler, som fås i mange skønne farver. Løft 
plastpotten af og klem forsigtigt planterne sammen. Enkelt og nemt.

Planteinfo

Primula

Er	ikke	en	løgplante.	Det	er	flerårige	urteagtige	planter,	som	hø-
rer	til	under	staudegruppen.	De	mange	flotte	farverige	primula,	
som gartnerierne tilbyder i det tidlige forår, vokser ved meget lav 
varme. Det tager sin tid at dyrke en primulaplante, men til gen-
gæld får du en mindre sart plante, der nemmere kan tåle at stå 
under kølige forhold.
Der	findes	et	væld	af	forskel-
lige primula. Der er de 
storblomstrede og 
dem, der strækker 
sig og laver små 
pomponer eller 
blot har blom-
sterne samlet i 
”kraver”. Farve-
spektret er stort, 
og du kan for al-
vor sætte blus på 
med de skønne 
primula.

Ønsker du mørkere farver, så er den intenst blå iris god at sætte i 
centrum. De små botaniske iris er formidable til forårets dekoratio-
ner, og den slanke krukke understøtter de oprette planter. Primula i 
de mørkeblå farver er et godt indspark til årstidens meget gule 
blomster, så prøv dig frem med brugen af de forskellige primula, der 
enten strækker sig med lidt mindre blomster samlet i små buketter, 
eller	som	har	store	og	flade	blomster	i	en	helt	anden	form.
Lidt sommervibes har sneget sig ind med den tørrede buket af la-
vendel.

Planteinfo

Våriris, Iris riticulata

Nogle af de meget tidlige forårsløg er våriris. De buldrer frem 
fra jorden med raketfart, og snart åbner de deres dekorative 
blomster i en højde, så man næsten skal på knæ for rigtigt at 
se planten. I potter er det lettere at komme til at nyde blom-
sterne tæt på, og husk også at snuse godt ind, for de bærer 
en svag sødlig duft. 
Når våriris er afblomstret står den 
resten af foråret med grønne 
blade, men når sommeren 
er i sigte, så visner hele 
planten ned.
De	fleste	våriris	ses	i	dybt	
blå farver, mens sorten 
’Katharine Hodgkin’ er 
smuk med sine sarte blå 
tegninger og gule bund.

Primula

Perlehyacinter
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Tro	kan,	som	i	ordsproget,	flytte	bjerge,	og	der	vil	 i	år	helt	sikkert	
være en bølge af miljøbevidste haveejere, som vil gøre deres til at 
redde noget af den tabte biodiversitet. Missionen underbygges af 
kolde facts, for der er mange beviser på, at artsrigdommen er fal-
dende – både når det angår insekter, men også planter er truede. 
Frustrerende er det at vide, at vi langsomt fjerner arealer, hvor som-
merfugle,	bier	og	svirrefluer	tidligere	holdt	til.	

NO MOW MAY
For to år siden startede man i England 

en kampagne, hvor haveejerne skulle 
undlade at slå deres plæner i maj må-
ned. Resultatet er opsigtsvækkende, 
når man efterfølgende udregner ”pol-
lenværdien” pr. kvadratmeter. Bellis, 

smørblomster, canadisk kortlæbe og 
plæneærenpris får lov til at udvikle sig og 

vokse videre – helt af sig selv. 
De, der fortsatte med at holde plæneklipperen i redskabsskuret, så 
derefter bl.a. hvidkløver, brunelle og kællingetand i løbet af som-
meren.
Det traditionsrige haveland England arbejder stærkt på at ændre 
havetendensen, så haver og parker får et mere naturinspireret ud-

seende. Målet er at øge antallet af forskellige planter og dermed 
også mængden af insekter. Den samme tendens ser vi også her i 
Danmark – godt hjulpet på vej af kendte ansigter i diverse TV-pro-
grammer.

Lad græsset gro – lidt er bedre end ingenting
Det er for mange haveejere angstprovokerende at undlade at slå 
græsset.	At	slå	plænen	er	havearbejde,	som	de	fleste	haveejere	går	
meget op i. Planlægning i forhold til vejrudsigten er vigtig, og først 
når plænen er klippet pæn og nydelig, sænkes skuldrene. Antallet af 
robotter, der tager sig af klipperiet er vokset, for så stresser opga-
ven ikke, og plænen er hele tiden knivskarpt klippet i en meget lav 
højde. Især robotklippede plæner er monokulturer – her levnes der 
ikke	plads	til,	at	vilde	blomster	kan	finde	vej.
At lade græsset gro kræver, at robotten bliver stående i sin ladesta-
tion, og at havens beboere forliger sig med, at plænen nu vil se 
sjusket og uplejet ud. Fodbolden ruller besværligt, og det er helt 
umuligt at spille kongespil og kroket. 
Realistisk set, vil det være svært for rigtig mange. Alligevel er det en 
proces, som vi alle skal tænke lidt mere over. Måske er det ikke 
nødvendigt at slå hele plænen? Måske vil det være nok med et par 
stier og et område, hvor der kan spilles havespil? Resten af plænen 
kan så stå uklippet tilbage.

I England har 
man lavet en 

opgørelse, og deres 
engarealer med vilde 
blomster er reduceret 

med 97% siden 
1930’erne. 

Lad græsset gro
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Vil du starte forfra?
Er du i tvivl om, hvorvidt der vil komme blomster i din plæne, så er 
det	en	god	idé	at	starte	helt	forfra	og	så	en	eng	til.	Dels	med	græs,	
men også med vilde planters frø. 

Placering
Solrigt og aldrig under høje træer, men plant gerne lidt buske ind i 
området for at bryde det monotone.

Jord
Ikke	alle	planter	trives	lige	godt	i	de	forskellige	jordtyper.	De	fleste	vilde	
planter trives bedst i forholdsvis tør og næringsfattig jord. Mere fugtige 
jorde	er	også	fine,	men	har	du	områder	
med meget fugtig jord, så er det 
vanskeligt at få det til at virke. 
Jordens surhedsgrad er især 
vigtig, når du skal vælge frø-
blandinger. Er det en ler-
blandet jord, en meget ”al-
mindelig” havejord eller en 
sur have  jord?

Disse	planter	klarer	sig	fint	i	en	lerholdig	jord
• Marguerit, Leucanthemum vulgare
• Nøgleklokke, Campanula glomorata
• Hulkravet kodriver, Primula veris
• Gøgeurt, Dactylorhiza
• Kællingetand, Lotus corniculatus
• Blåhat, Knautia arvensis

Disse	planter	klarer	sig	fint	i	en	almindelig	havejord
• Marguerit, Leucanthemum vulgare
• Sorthovedknopurt, Centaurea nigra
• Kællingetand, Lotus corniculatus
• Smørblomst, Ranunculus
• Brunelle, Prunella vulgaris
• Engkarse, Cardamine pratense

Disse	planter	klarer	sig	fint	i	en	sur	jord
• Blåklokke, Campanula rotundifolia
• Sorthovedknopurt, Centaurea nigra
• Romerkamille, Chamaemelum nobile
• Alm. syre, Rumex acetosa
• Djævelsbid, Succisa pratensis

Vil du have flere 
blomster i plænen, så 
vent til august med at 
slå den ned, for så har 
de vilde blomster haft 

mulighed for at 
kaste deres frø.

En naturligt 
udseende 

græseng skal 
ikke gødes. 

Den engelske 
vejledning til haveejere, der 

ønsker at udvide biodiversite-
ten i plænen, går ud på at undlade 
at slå plænen i fire uger ad gangen. 

Derefter kan man klippe det høje græs 
ned til ca. 5 cm uden at skade den 
blomstrende bund. Undlader man 

helt at klippe plænen, vil den til 
efteråret være faldet helt 

sammen, og nu skal man slå 
den med en le eller 

buskrydder.

Tusindfryd, Bellis perennis

Blåklokke,  
Campanula rotundifolia

Plæneærenpris, Veronica filiformis

Stor knopurt,  
Centaurea scabiosa

Kællingetand,  
Lotus corniculatus

Nøgleklokke,  
Campanula glomorata

Blåhat,  
Knautia avensis

Brunelle,  
Prunella vulgaris
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Forårets blomster  
til den naturlige have

De mere  
naturtro stauder er 

ikke forædlede. Der er 
tale om arter og underarter, 
som egentlig kan stamme 

mange steder fra, men som 
i deres naturtro udgave 

passer godt ind i 
konceptet.

Insekter er 
artsspecifikke og 

går kun efter de planter, 
som de ønsker at benytte. 
Hvis du har andre, måske 
mere eksotiske, planter i 

din have, vil det ikke 
forstyrre insekternes 

aktivitet.

Pollensøgende 
insekter er ikke nær 

så artsspecifikke. Vil du 
hjælpe de mange insekter, 
der lever af pollen, så skal 

du sikre dig, at der er 
blomstrende planter i din 

have det meste af 
året.

Karteusernellike sammen med frøstanden fra kobjælde
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Når natur og have nævnes i samme sæt-
ning kan man godt blive forvirret. Have-
dyrkning er jo netop ikke natur, men tæm-
met dyrkning. Når vi alligevel vælger at 
koble de to ting sammen, så er det fordi, 
havens dyrkede planter sagtens kan være 
naturlige – både i oprindelse og i anven-
delse.

Naturlig havestil
Når haven fremtræder som natur, så er 
det en slags opgør mod buksbomkugler 
og skarpt klippede ligusterhække, grup-
peplantninger med ensartede buske eller 
stauder, og det lange rosenbed med 
samme	sort	flankeret	af	den	traditionsrige	
lavendelhæk.	Store	 flader	 af	 græsplæne	
falder heller ikke ind i den naturlige have-
stil – eller gør den? Måske skal plænen 

bare ikke klippes så ofte, for så bliver den 
mere naturlig med masser af blomster i 
bunden.

Plantevalg
Her opstår der hurtigt tvivlsspørgsmål. 
Kan det kun være vilde planter, og må de 
kun være hjemmehørende? Må der kun 
være planter, som insekterne kan bruge til 
noget fornuftigt? Må der ikke være to af 
samme slags?
Heldigvis er der ingen regler og retnings-
linjer, når det gælder vores private haver. 
Her kan vi næsten gøre, hvad vi vil. Allige-
vel vil vi her på siderne vise, hvordan man 
kan tilplante med mere naturlige stauder, 
som er tilpasset de forhold, som netop dit 
blomsterbed har. De naturlige planter vil 
nemlig ”opføre” sig langt mere naturligt, 

hvis de står i en, for dem, god jord med 
det rigtige lysforhold. Resultatet af en vel-
tilrettelagt plantning er, at planterne etab-
leres nemt og hurtigt, at de vokser godt 
til. Derfor vil bedet fremstå som færdigt 
på rekordtid – helt uden at du skal gøre 
en hel masse. 
De nævnte planter scorer ikke alle topka-
rakterer på insektliv, men de bidrager alle 
til øget aktivitet.

På	disse	sider	vil	du	finde	grupper	af	plan-
ter,	der	passer	under	nærmere	definere-
de forhold. Det er sjældent, de samme 
planter	 trives	 på	 en	 tør/solrig	 og	 fugtig	
jord. Nogle planter kvitterer for næringsrig 
jord, mens andre slet ikke bryder sig om 
at vokse i velnæret jord – her vil de mulig-
vis dø!

1  Blodrød storkenæb, 
Geranium sanguineum
Frodig	og	fin	med	mørkegrønne	bla-
de, der er snitdelte og giver et livligt 
udseende. Planten er ca. 40 cm høj 
og blomstrer fra maj – juli med relativt 
store mørkerosa blomster. Geranium 
sanguineum var. striatum	er	en	fin,	og	
lidt lavere, alternativ art med rosafar-
vede blomster. 

2  Blåklokke,  
Campanula rotundifolia
Meget smalle grønne blade, der sam-
men med blomstringen fra maj måned 
dækker	 jorden	fint.	Bliver	40	cm	høj,	
når den står med de blå klokkeforme-
de blomster. Blomstringen strækker 
sig frem til september

3  Brudeslør,  
Gypsophila repens
Når	de	smukke	skyer	af	hvide/svagt	
rosa blomster pryder planten, så un-
derstreger den det naturlige look. 
Blomstring fra maj – august og 40 
cm høj, når den blomstrer.

4  Karteusernellike,  
Dianthus carthusianorum
Vintergrøn pudedannende og smal-
bladet. Bliver 30 cm høj, men når de 
mørkerosa blomster viser sig fra 
slutningen af maj til september, så 
når de 50 cm. Blomsterne dufter.

5  Kobjælde,  
Pulsatilla vulgaris
Allerede fra marts måned kan de 
pollensøgende insekter benytte sig 
af kobjældens duftende blomster. 
Planten bliver ca. 30 cm høj. Ko-
bjælde fås med både blåviolette, 
rødlige og hvide blomster, der efter 
blomstringen har dekorative hårede 
frøstande.

6  Lav sæbeurt,  
Saponaria ocymoides
Tæppedannende med ovale blade. 
Smukke mørkerosa duftende blom-
ster fra maj – august måned. Lav 
sæbeurt bliver ca. 20 cm høj og har 
godt af at blive klippet tilbage hver 
vinter.

7  Smalbladet timian,  
Thymus serpyllum
Duftende vintergrøn staude, der fra 
maj måned danner rosa blomster-
stande, som øger plantehøjden til ca. 
20 cm.  Er stærkt tørketålende. Smal-
bladet	timian	findes	i	sorter	med	hvide	
og mørkere rosa blomster.

Omkring terrassen, 
under udhæng,  

stenbed, græseng – 
ofte sydvendt. Jorden 
er ofte næringsfattig 
og stenet i minimum 

30 cm dybde.

Solrig og tør

1 5

4

2 6

3 7
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Tåler 
også at stå i 
let skygge

Tåler 
også at stå i 
let skygge

Tåler 
også at stå i 
let skygge

1  Bjergknopurt,  
Centaurea montana
Kornblomstlignende	staude,	der	har	en	fin	
rødlig midte – op til 5 cm store. Fra maj - juni 
pryder bjergknopurt bedet og lokker pollen-
hungrende insekter til. Blomstringen er for-
holdsvis kort, men genblomstring i august 
ses ofte.

2  Knoldet mjødurt,  
Filipendula vulgaris
Duftende luftige hvide blomsterstande i 60 
– 80 cm højde på en kompakt 30 cm høj 
bund af mørkegrønne bregnelignende bla-
de. De mange åbne blomster ses fra maj – 
juli.

3  Sommeranemone,  
Anemone sylvestris
I april hæver de forholdsvis store hvide 
blomster	sig	op	over	en	fin	grøn	bunddæk-
kende bladmasse. De når en højde på ca. 
30 cm og blomstringen varer frem mod 

juni. Sommeranemone elsker solens strå-
ler, mens skovanemonen har det bedst i 
skygge.

4  Stjerneskærm,  
Astrantia major
Fin halvkugleformet bund, hvor de op til 90 
cm høje blomsterstande ses fra maj – juli og 
ofte igen i september. Blomsterne har en lys 
rosa farve omkranset af papirtynde kronbla-
de. De har en lang holdbarhed.

5  Akeleje,  
Aquilegia vulgaris
Blomsten på akeleje er helt unik med krum-
me korte sporer, og planten blomstrer ivrigt 
fra	maj	–	juli.	Vokser	også	fint	i	fuld	sol.	Ake-
lejer sår sig let, og fordi de let krydser mel-
lem hinanden, vil du kunne opleve akelejer i 
både blå, rosa, violette og hvide nuancer. 
Højden er omkring 90 cm.

6  Diktam,  
Dictamnus albus
Speciel plante med oprette ca. 1 m høje 
blomsterstande fra maj – juni måned. Kaldes 
også Moses brændende busk, da den inde-
holder æteriske duftende olier, der på meget 
varme	 dage	 kan	 antændes.	 De	 store	 flotte	
blomsterstande efterlader en smuk frøstand.

7  Hvid staudeklematis,  
Clematis recta
Hvide duftende små blomster samlet i store 
blomsterstande fra maj – juni. Planten når 
nemt en højde på 1 m og kræver opbinding, 
hvis den ikke skal ligge henad jorden som 
bunddække.

8  Vår-fladbælg,  
Lathyrus vernus
Fra april – juni blomstrer denne staude med 
ærtelignende rødviolette blomster fra en tæt 
tue. Planten bliver omkring 50 cm høj og har 
et	tæt	fint	grønt	løv	med	tilspidsede	blade.

Humusrig/solrig

Minder lidt mere om almindelig 
havejord, hvor næringsindholdet  

er højt. Mængden af humus  
er stor. Surhedsgraden  
er neutral eller basisk.

Tåler 
også at stå i 
let skygge

1 4 7

3 6

2 5 8



HAVEGLÆDER 29

1  Bølgekronet storkenæb,  
Geranium phaeum
Håndlappede	 blade	 dækker	 effektivt	 bunden,	
og på spinkle blomsterstilke titter et væld af 
smukke sortviolette blomster med bagudbøje-
de kronblade frem. Starter i maj og fortsætter 4 
– 6 uger. Sorter fås med hvide og blå blomster.

2  Guldslør, Alyssum montanum
Lav tæppedannende vintergrøn staude med 
skærme af mange små gule blomster, der alle-
rede fra april springer ud. Er særdeles tørketå-
lende og trives både i sol og skygge. Bliver kun 
5 – 10 cm høj.

3  Stinkende nyserod,  
Helleborus foetidus
Mørke vintergrønne blade gemmer på tidlig 
blomstring fra februar – marts. Blomsterne, som 
er let duftende, er gulgrønne og holder rigtig 
længe. Bladene dufter kraftigt ved berøring. Bli-
ver ca. 50 cm høj.

4  Vortemælk,  
Euphorbia amygdaloides
Vintergrøn 50 cm høj opret staude. Grøngule 
blomsterskærme fra april – maj vækker forårets 
blomsterbed. Indeholder mælkesaft, der kan 
virke hudirriterende.

5  Ægte aurikel, Primula auricula
Lav vintergrøn rosetdannende plante med sam-
linger af gule blomster, der står opret på en for-
holdsvis stiv stængel. Blomstrer fra maj – juni. 
Med blomst måler de ca. 20 cm.

Tør skygge/stengærde

1  Dag-pragtstjerne, Silene dioica
Ovale grønne blade danner en tæt bund, og de 
violette rosa blomster med hvid midte springer 
ud fra april og til august. De rødlige let hårede 
blomsterstængler bliver let omkring 60 – 80 cm 
høje.

2  Hulkravet kodriver, Primula veris
Duftende citrongule blomster med små orange 
pletter fra april – maj måned. Opret omkring 20 
cm høj plante med rosetter af grønne blade.

3  Vårpotentil,  
Potentilla verna syn. neumanniana
Nedliggende skud danner først grønne blade, 
men blomstrer allerede i april – maj med svovl-
gule	blomster.	En	fin	kun	5	–	20	cm	høj	plante.

Mager jord
Tørre staudebede, stengærder 
og blomsterenge. Har du ikke i 
forvejen en mager eng, så kan 

du over nogle år ”udsulte” et ny-
plantet areal ved at fjerne ukrudt 

og kraftigt voksende planter.

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 3

2

1 4

3

2 5
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1  Engkabbeleje, Caltha palustris
Flotte skinnende mørkegrønne blade på krybende 
udløbere - når en højde på ca. 30 cm. Fra marts – april 
springer 4 cm store anemonelignende gule blomster 
ud. 

2  Engnellikerod, Geum rivale
Vintergrøn plante med grønne blade i roset. De for-
holdsvis små nikkende abrikosfarvede blomster er 
dækket af rødbrune bægerblade og ses fra april – 
maj. Efterlader dekorative frøstande.

3  Fladkravet kodriver, Primula elatior
Svovlgule blomster, der har en lidt mørkere gul midte, 
sidder hængende samlet i små klaser. Blomstringsti-
den	er	marts	–	april.	De	fine	kodriverplanter	bliver	om-
kring	25	cm	høje	og	er	flittige	til	at	så	sig	selv.

4  Hvid anemone, Anemone nemorosa
15	–	20	cm	høj	med	flotte	grønne	blade,	der	dækker	
bunden. Fra marts – april åbner knopper med hvide 
blomster og synlige gule støvdragere. Kryber med 
fine	 udløbere.	 Efter	 blomstring	 visner	 planten	 ned,	
men kommer igen året efter.

5  Hvidplettet lungeurt,  
Pulmonaria officinalis
Spidse og let ovale blade med lidt utydelige pletter. 
Planten er vintergrøn. De små blomsterstande ses al-
lerede fra april og bærer blomsterknopper, der er 
rosa, men udvikler sig til blåviolette i udspring. Den 
hvide sort ’Sissinghurst White’ kan også varmt anbe-
fales.

6  Hulrodet lærkespore, Corydalis cava
Purpurviolette blomsterstande, der duftende fylder 
bunden i april måned. Har et dekorativt bregnelig-
nende løv. Bliver kun omkring 30 cm høje og så vis-
ner de væk efter blomstringen, men vender troligt til-
bage året efter.

7  Storkonval, Polygonatum multiflorum
De lange overhængende stængler, der nemt bliver 60 
– 80 cm lange, bærer på cremehvide klokkeformede 
blomster med grønlig munding. Blomstringstid fra maj 
– juni, hvorefter mørkeblå bær dannes.

8  Skovmærke, Gallium odoratum
Skovmærke er eminent som bund i en solrig eller skyg-
gepræget have. Dens spinkle vækst generer ikke andre 
planter,	og	så	er	de	duftende	hvide	blomster	fine,	når	
de i april – maj måned pryder de grønne blade.

9  Skovstorkenæb, Geranium sylvaticum
50 cm høj frodig plante, der bryder frem tidligt om 
foråret. Rosaviolette forholdsvis store blomster med 
hvid midte fra maj – juni.

Fugtige have
Dyb skygge under træer, 

hvor jorden er fugtig.  
Naturligt lave områder  

eller regnbede.

1

2

3
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SYDBØG 
Træer er vigtige planter i enhver have. Træer ska-
ber skygge på en varm dag, giver haven dimen-
sion med struktur, der fylder i højden, træer ska-
ber ly for fugle og insekter, og så skal de samle 
CO2 op. 

Hos	sydbøgen	skal	man	lægge	mærke	til	det	fili-
granmønster, som sidegrenene danner og hele 
træets usædvanlige form, hvor de vandrette gre-
ne skaber en smuk skulptur i det opretvoksende 
træ,	der	ofte	danner	mere	end	én	hovedstamme.	
Dertil kommer bladene, som er bittesmå. Træet 
er bemærkelsesværdigt både med og uden bla-
de. Rimfrost sidder smukt på en klar vintermor-
gen, og skulle der falde sne, så fanger grenene 
også det. 
Sydbøg er nært beslægtet med almindelig bøg 
og vil også kunne danne små uanseelige 
blomster i maj med efterfølgende bog-
frø. Dog ses det sjældent.

Blade 
Skinnende grønne næsten 
ægformede med bølget blad-
rand. Når de nye blade sprin-
ger ud, spredes en dejlig kryd-
ret duft. I efteråret omdannes 
de mørkegrønne blade til et far-
vespil med gule og brunlige blade.

Bark
Sydbøgens bark er meget karakteristisk 
og let at kende. De tværgående grå-
lige striber på især unge træer ses 
tydeligt. Et andet kendetegn er, at 
der ofte vokser blade fra små bi-
knopper på stammen. Barken 
vil på ældre træer danne dybe 
fuger. Når man gnider barken 
fremkommer en dejlig balsam-
lignende duft.

Form
Sydbøgen har en transparent krone og 
det	giver	et	fint	diffust	lys,	som	også	lev-
ner mulighed for at plante under træ-
et. Træet vil som udvokset være 
omkring 6 m højt, og mens nogle 
træer fortsætter med en centre-
ret hovedstamme, så vil mange 
andre	 danne	 flere	 stammer	 i	
kronen. Du kan forme dit træ, 
som du ønsker, ved at beskære 
det. Træets naturlige form min-
der mest om en kegle.

Sydbøg vokser både i surbundsbedet 
og i almindelig havejord, hvor du meget 
gerne må iblande spagnum i forbindelse med 
plantningen. Beskyt gerne træet de første år med 
lidt grangrene.

Plant et unikt træ
- træer binder CO2

Sydbøg, 
Nothofagus 

antarctica stammer 
oprindeligt fra Syd-

amerika og er indført i 
Europa tilbage i 

1830’erne. 
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