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Haven i den mørke tid 
  4  Rævens sure bær  

Rønnebærtræer i haven er både 
dekorative med bær og flotte efter-
årsfarver. Høst også bærrene og 
nyd den gode smag i gelé eller som 
snaps.

  6  Vintertræer som du  
bare må have  
Sæt fokus på vinterens smukke 
træer. Hvorfor ikke bruge haven om 
vinteren, hvor det er så vigtigt for os 
at få masser af lys?

52  Krukker til vinteren 
Når efteråret ender og vinteren nær-
mer sig, bjærges de fleste krukker og 
gemmes væk. Frostsikre krukker kan 
med fordel tilplantes med vinterhård-
føre planter og nydes i den mørke tid.

60  Vinterblomstrende buske 
Tyvstart havesæsonen med skønne 
vinterblomstrende planter i din have. 
Buske og især løg og knolde er 
oplagte planter i en periode, hvor 
antallet af lyse timer er begrænset.

Nyttehavens skatte
10  Brug haven som inspiration til 

kranse, buketter og dekorationer  
Efterårets blomsterhave er et vigtigt emne 
i haven. Sørg for at bruge naturen til at 
pryde hjemmets borde og vindueskarme. 
Brug fantasien og byd gerne børn og 
børnebørn til leg med havens mange 
dekorative elementer.

16  Camilla Plums guide  
til en opstartshave  
Læs artiklen med Camilla Plum, hvor du 
blandt andet får hendes bud på, hvad en 
nybegynderhave som minimum bør inde-
holde af frugt, bær og grøntsager. 

24  Høst dine egne krydderurter  
Når du ikke at få brugt alle dine kryd-
derurter om sommeren, kan du sagtens 
høste og gemme dem til senere brug. Se 
og læs om 28 af de bedste krydderurter 
til din have.

32  Dansk vinbonde M/K  
Går du med tanker om at blive vinavler 
med egen vingård? Få opskriften på, hvor-
dan du med bare få vinstokke kan kalde 
dig vinbonde M/K.
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Planter til næste 
års blomsterbede
22  Moderne roser  

Hvert år lancerer rosenforædlere 
verden over nye sorter. Have-
glæder har udvalgt 10 af disse 
nye rosensorter, som du selv kan 
forny dit rosenbed med.

34  Sæt forårsløg sammen  
med andre planter  
Når forårsløgene er afblomstrede 
gælder det om at få blomsterbe-
det til fortsat at se godt ud. Læs 
her om hvilke løg og planter, der 
passer godt sammen.22 34

Temahaver
38  Bregner  

– de blomsterløse 
Bregner er helt specielle og tilhører 
deres egen gruppe i planterigets 
verden. Der findes mange forskel-
lige bregner, som hver især har 
deres kendetegn. Nogle bliver 
meget høje, mens andre kun bliver 
15 cm.

42  Woodland Garden  
I næsten alle haver kan man an-
lægge sin egen lille skovhave. Læs 
her, hvordan du trin for trin kan få 
glæde af alle de planter, der trives 
allerbedst i skovhaven, og glæd 
dig til et stykke af haven, som kun 
skal nydes, for vedligeholdelsen er 
minimal!

46  Er du træt af din forhave? 
Trænger din forhave til en om-
lægning? Overvejer du at rydde 
alle planterne og anlægge grå 
granitskærver, så læs lige her først! 
Læs havearkitekstens bud på en 
forhave, der både er pæn og som 
har værdi for både ejere og forbi-
passerende.

42

38 46
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Rønnebærrene er sure, sagde ræven, for han kunne ikke nå dem. Således fortælles den 
gamle fabel om rønnebærrene, som solsorten ikke ville kaste ned til ræven.
Ja, rønnebær er syrlige og indeholder meget garvesyre, som har den gode egenskab at 
det konserverer og får marmelade, gelé og drikke til at holde længe. Vent med at høste 
bærrene til de har fået den første efterårsfrost, så nedbrydes en del af garvesyren og 
bærrene er mere søde. Ønsker du at lave rønnebærgelé skal du derimod plukke dem 
inden frosten, for ellers nedbrydes pektinindholdet og geléen stivner dårligt.
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Rævens 
       sure bær

opskrift på

rønnebærsnaps
Rønnebær, der har fået frost (eventuelt efter en tur i fryseren), fyldes 2/3 op i glasset eller 
flasken. Derefter hældes snaps på, så alle bærrene dækkes.
Lad blandingen trække i 6 uger, hvorefter essensen filtreres og fortyndes med snaps til 
smagen har en passende styrke. Lad den færdige blanding trække i mindst en måned.
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1 kg rønnebær
½ kg syrlige æbler – evt. paradisæbler
1 l vand
100 g sukker pr. 1 dl. Saft

Sådan skal du gøre
Bærrene skylles og æblerne skæres i mindre stykker. Hæld vand på og kog under låg i 
ca. ½ time. Frugtmassen lægges i et klæde, hvor al saften nu over natten kan 
løbe fra. Dagen efter koges saften og skummes af. Gelé prøven, som 
viser om saften stivner tilfredsstillende, gøres nemt ved at hælde en 
smule saft på en ren underkop. Stivner den efter få minutter, er 
saften klar til at blive hældt på rene glas.

opskrift på

rønnebærgelé med æbler

”Rønnebær er også….

- mindre træer til haven
-  anvendelige i dekorationer, 

hvor både blade og bær 
kan bruges

-  fantastisk flotte med deres 
efterårsløvfarver

-  fuglemad
-  nært beslægtet med pære
-  nemme træer, som vokser 

i almindelig havejord
-  træer, der tåler beskæring
-  bredkronede eller søjlefor-

mede oprette træer
-  medicinplante, som førhen 

blev brugt mod halsonde 
og mavebesvær. rønne-
bær blev desuden brugt 
mod gigt og nyresten.

Sorbus ’Dodong’

tips
Ønskes geléen  

sødere, kan mængden  
af æbler øges og 

mængden af rønnebær 
mindskes.

Almindelig røn, Sorbus aucuparia

Rønneblade med efterårsfarver
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Kobberbirk,  
’Betula albosinensis var. septentrionalis’

Kobberbirk er ofte et enstammet træ, der bliver 8 – 10 m højt. Det er 
den kobberfarvede bark, som skaller af i flager, der har navngivet denne 
art af birk, som både kan vokse blandt prydbuske, stauder og i rodo-
dendronbedet.

Vintertræer,

Sydbøg, Nothofagus antarctica

Et opretvoksende træ med åben vækst. Det bliver omkring 6 
m højt og vokser langsomt. Den karakteristiske skeletformede 
grenopbygning er meget dekorativ om vinteren, når sne og rim 
pryder dette spændende træ fra Sydamerika.

 som du bare MÅ have

Træer,der specielt egner sig  
 til vinterhaven er

du kan sagtens nyde din have udenfor havesæsonen, hvis du bare 
sørger for at indrette den, så den også er smuk om vinteren. når 
køkkenhaven, staudebedet og roserne sygner hen, dukker der 
nemlig en helt ny verden frem. en verden fyldt med smukke lin-
jer, fyldige stedsegrønne, små bær, elegante aks og majestætiske 
trækroner. en verden, der inviterer fuglene ind i din have. fugle-
ne bruger nemlig træerne til at slå sig ned, kalde på en mage og 
bygge rede. Vintersolen, der står lavt på himlen, giver et andet lys 
gennem haven, som på én gang virker både skrøbelig og sårbar, 
men også overskuelig og transparent. Smukke scenerier med sne 
på grenene og ikke mindst perioder med rimfrost, der ”angriber” 
både blade, knopper og grene med små frostpigge.
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Småbladet lind, Tilia cordata ’Winter Orange’

Papirbarkløn, 
Acer griseum

Yndefuldt og elegant træ med helt hvid bark, der skaller af i 
papirtynde strimler. træet stammer fra Himalaya, som navnet 
antyder. det er blevet et meget populært træ, som mange har 
valgt at plante, netop på grund af den dekorative hvide stam-
me. træet bliver omkring 10 – 12 m højt og skal beskæres 
om sommeren, hvis det fylder for meget. plantes i almindelig 
havejord i sol eller halvskygge.

Himalayabirk, Betula utilis

Mærk den silkeglatte overflade, 
som den mahognifarvede bark på 
tibetansk kirsebær udmærker sig ved 
at have. Tibetansk kirsebær er ofte flerstam-
met og bliver kun omkring 5 – 6 m høj. Hvert forår 
prydes træet af små, enkle hvide blomster. Elsker en solfyldt 
vokseplads.

Tibetansk kirsebær,  
Prunus serrula

Denne specielle sort af småbladet lind ’Winter Orange’ har fantastisk flotte unge skud. Orangefarvede 
med store tydelige knopper gør netop denne sort helt unik i vinterhaven. Lind er nemme at beskære, så 
ønsker du ikke et stort træ, kan du med fordel klippe denne sort kugleformet, søjleformet eller en helt 
tredje form.

fakta

Plant papirbarkløn  
på en lun plads i fuld sol  

og bland jorden,  
du planter i  

med spagnum.

Et lille havetræ, der vokser 
ganske langsomt og bliver om-
kring 4 - 8 m højt. De smukke 
snitdelte blade er grønne, men 
skifter til en smuk purpur-
rød farve hvert efterår inden 
løvfald. Efter ganske få år vil 
papirbarkløn danne papirtynd 
bark, der dekorativt ruller.
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Succesfuld 
 Plantning

Plantetidspunkt
Du kan plante træer i din have hele året, når blot det er muligt 
at grave i jorden. Når du planter træer, skal du sørge for at 
vande godt den første sommer.

Plantehullet
Giv dig god tid, når du planter træer. Sørg for at jorden, du 
planter i, er renset for rodukrudt, store sten og andet affald. 
Grav hullet 2 - 3 gange større end den jordklump eller potte, 
som dit træ har. Er klumpen 50 x 50 cm, skal hullet være 100 
x 100 til 150 x 150 cm. 

Komprimeret jord og dårligt dræn
Oplever du, at jorden i bunden af plantehullet er meget hård, 
skal du udskifte den. Planter du i en komprimeret jord, kan du 
nemt risikere, at overskydende vand ikke kan dræne væk, og 
træet får meget vanskeligt ved at etablere kraftige støtterød-
der, der sikrer det i blæsevejr.

Hvor dybt?
De fleste nødlidende træer er forårsaget af for dyb plantning. 
Vi vil så gerne gøre det godt for planterne, så vi graver et 
ekstra dybt hul og hælder en masse jord ovenpå. Det er en 
misforståelse! Plant altid træer i den dybde, som planteskolen 
har dyrket dem i.

Opbinding
Helt nyplantede træer har brug for tid til at etablere deres rod-
net på det nye voksested. Samtidig med plantningen skal du 
minimum bruge én pæl, hvorfra du kan støtte træet. Sørg for 

at bruge professionelt opbindingsmateriale, så du ikke skader 
barken. Husk også at træet vokser i stammen, så opbindin-
gen skal løsnes eller helt fjernes efter 1 – 3 år.

Underbeplantning
Et nyplantet træ er afhængigt af at få vand og næring nok. 
Sørg for at der i en radius af minimum 1 m ikke er nogen 
som helst form for plantevækst det første år. Derefter kan du 
plante bunddækkende planter af forskellig art. Undgå at så 
græs helt op til træet, for græs konkurrerer stærkt om vand 
og næring, som gerne skal komme 
træet til gode.

Påkørselsskader
Er dit træ placeret, så det risi-
kerer at blive påkørt af græs-
slåmaskinen, trillebøren eller 
bilen, bør du sætte et metal-
gitter rundt om stammen. 
Du kan også placere sto-
re sten, så der ikke sker 
påkørselsskader.

HUSK! Altid at vande 
med mindst 20 – 30 l 
vand pr. træ ved plant-
ningen.
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Blomsterhaven behøver ikke at være kedelig, blot fordi det er ble-
vet efterår. Faktisk er der rigtig mange sensommerblomster, der 
har en lang holdbarhed i vaserne. Tænk blot på asters, georginer 
og krysantemum, som med deres farvestrålende fyldte hoveder 
rigtig dekorerer helt hen i efteråret. Mange af havens roser blom-
strer hele efteråret og hvorfor ikke samle kastanjer, kogler og visne 
efterårsblade sammen i en skål med et levende lys?
Brug haven som kreativ værktøjskasse og kig på de mange for-
skellige skulpturelle frøkapsler, kogler, stedsegrønne, blade, bær 
og blomster, som din have er fuld leveringsdygtig i. En dekoration 
til døren behøver ikke at vente helt til det bliver jul – efteråret kan 
sagtens dekoreres smukt med skønne kranse. Lad også havens 
bede pryde med bærbærende buske og træer. De er ikke blot en 
fryd for øjet, for fuglene har stor glæde af de sunde bær langt hen 
på vinteren.

Find kurven frem, slib saksen og gå alene eller sammen med bør-
nene på jagt i naturens skatkammer. Lidt ståltråd, nogle tandstik-
kere, lidt mos og måske en limpistol kan forvandle fundene til små 
eventyrlande med kastanjedyr, agerntrolde og koglefolk i fyrrenåle-
telte eller svampetipier på en skovbund af mos. Pres de smukke 
blade i en tyk bog eller en blomsterpresse. Lim de tørrede blade 
på papir og skriv en hilsen til en god ven. Sæt valnødder, hassel-
nødder og små kogler på ståltråd og sæt dem sammen med lidt 
stedsegrønne grene i en vase – eller bind dem i en krans med efeu. 
Træk rønnebær, ildtorn, kristtorn eller hyben på en tynd ståltråd 
og lav kranse, stjerner eller andre figurer til pynt i vinduer, sammen 
med stedsegrønne eller bare som en enkel krans på døren.

Brug haven som 
            inspiration til kranse, 
      buketter og dekorationer
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Du kan hurtigt forme en cirkel af 
 pilegrene, birkegrene eller lidt halm. Klip 
lange ranker af efeu, så kan de også snos 
eller flettes til en dekorativ krans.

Bind kransen med afklip fra havens træer og 
buske. Kransen kan du bruge til at pynte ude 

eller inde.

Det kan være en 
udfordring at bruge 
de små frugter 
fra paradisæbler, 
ildtorn, kristtorn og 
rønnebær, så her 
er det nødvendigt at 
samle små buketter 
og binde dem sammen 
med blomstertråd, som 
så kan fæstnes på kransen.

Den enkle krans af små bær, der 
er trukket på en rund ståltråd er 
mere enkel at arbejde med og kan 
inspirere de små hjælpere til at være 
kreative med naturen.

Har du lyst til at anvende blomster, og synes du, de skal holde 
længe, kan du forme en krans af oasis, der på et fad vil kunne 
holde blomsterstilkene fugtige og derved holde dem friske længe.
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Mandarinrose 
Rosa moyesii

De skønneste flaskefor-
mede hyben på denne 
åbne enkle busk får du 
kun på mandarinrosen, 
hvis du lader den vokse 

frit uden at beskære. Den 
blomstrer nemlig på sidste 
års hovedgrene, så even-
tuel beskæring skal ske 
efter blomstringen, der 

er i juni måned. Brug de 
skønne hyben til et utal af 
dekorationer eller lad dem 

stå alene som buket.

Paradisæble Malus

Blandt de mindre træer til haven 
hører paradisæblerne. De bliver 4 
– 6 m høje og tåler alle at blive be-
skåret. Mange sorter får små hårde 
æbler hvert efterår. De har en utrolig 

lang holdbarhed og er dekorative 
i en flad skål på bordet sammen 
med lidt nødder. Du kan også 

bruge dem på en stedsegrøn krans 
eller sammen med gran til jul.

dværgMisPel 
Cotoneaster

Der findes flere typer 
af dværgmispel. Nogle 

er lave, mens andre 
vokser op ad mure og 

hegn. Fælles for de 
fleste er, at de beholder 
bladene om vinteren, 
at de blomstrer i juni 
måned, og at der om 
efteråret kommer røde 
bær på grenene. Brug 
de dekorative bærbæ-
rende skud i dekoratio-
ner, buketter og kranse.

dansk ingefær 
Arum maculatum

De kun 20 - 40 cm høje blom-
sterstande efterlader frugt-

stande med smukke røde, men 
giftige bær. Plant dansk ingefær 

i skygge på kalkholdig jord.

ildtorn Pyracantha

1,5 – 2m høj med oprette 
udbredte grene. Blomstrer i juni 
og får sidst på sommeren store 
mængder af meget dekorative 
rødorange bær. Skud med bær 
er yderst dekorative i kranse og 

dekorationer, hvor de har en lang 
holdbarhed. Vinteren igennem gi-
ver bærrene fuglene god næring.

flaMMetorn 
Rosa sericea  

omeiensis pteracantha

Brug de “farlige” pigtråds-
grene, som flammetorn får. 
Det er kun de yngste skud, 

der bevarer de røde farver på 
tornene, så skær de gamle 
grene med brune torne af 

ved basis af busken.

Haven
med et   
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KalKved Viburnum

Kalkved bliver ofte store 
buske, men nogle sorter er 
mere kompakte og passer 
fint til en mindre have. Det 
er løvfældende buske, der 
hvert år i maj – juni måned 
blomstrer overdådigt med 

cremehvide skærmblomster 
efterfulgt af skønne røde 

dekorative bær.

Kristtorn Ilex

Stedsegrønt træ eller lille 
busk. De tornede mørke-
grønne blade er meget  

dekorative og bruges især til 
jul. For at sikre bær på krist-

torn, kræves der han-  
og hunplanter.

rynKet rose 
Rosa rugosa ’Dagmar Hastrup’ 

eller ’Hansa’

Roser med hyben i dekorationer 
til bordet eller kransen til døren 
er god pynt. De højrøde runde 
frugter holder længe både inde 

og ude. Brug dem enkeltvis eller 
i små buketter.

Klitrose 
Rosa pimpinellifolia

Ønsker du et hyben med mør-
kere farve, er klitrosen ideel. 

De næsten sorte frugter giver 
en rigtig god effekt i mange 
plantesammensætninger. 

Klitrosen vokser især godt på 
sandede jorder. 

tjørn 
Crataegus monegyna,  
Crataegus x lavallei, 
Crataegus crus-galli

Både hvidtjørn, glansbladet 
tjørn og hanesporetjørn er 
velegnede træer til haven, 

hvor man godt kan li’ et rødt 
strejf. Fantastiske blomstrin-
ger i maj måned afløses sidst 

på sommeren af røde bær 
med stærke efterårsløvfarver. 

Nyd bærrene i haven eller 
klip dem af til vasen.

røn Sorbus
Rønnebær er hårde, holdbare 

og meget anvendelige til alskens 
dekorationer. I haven er fuglene 
også meget glade for de sunde 
frugter, der er lidt sure. Røn kan 
du nemt beskære og få dem til 

at fylde mindre – det går ikke ud 
over blomstringen og bærsætnin-
gen, hvis du beskærer nænsomt.

Benved Euonymus

Almindelig benved er en for-
træffelig løvfældende busk 
til haven og udmærker sig 

især ved de frøkapsler, som 
den 1 – 2 m høje busk pry-
des af hvert efterår. Det er 
meget hårdføre buske, der 

vokser i almindelig havejord. 

strejf af rødt
fakta

Når du planter sorter 
af rynket rose, spreder 
den sig ikke til et stort 
område med masser 

af rodskud.
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Camilla Plums guide
til en opstartshave
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Når man, som Camilla Plum, har dyrket 
have i mange år, opnår man et vist niveau 
af viden og erfaring i, hvad der er et must, 
og hvilke planter og afgrøder, som man 
godt kan undvære. I denne artikel kan du 
lære Camilla Plums have og plantesalg at 
kende og nyde godt af et par gode råd 
fra en holdningsfyldt, skrap landbokone, 
som har lært det hele selv!

Hvorfor er haven og tanken om 
selvforsyning så moderne?
Camilla Plum har et svar på næsten alt. 
Til spørgsmålet svarer hun: ”De fleste 

mennesker lever i en hverdag langt fra 
naturen. Uddannelse, job, familie, indkøb 
og allerhøjst en picnic i skoven. Mange 
standser op og synes, at de er kommet 
lige lovlig langt væk. Mange voksne kvin-
der ved nemlig ikke, hvordan man sår 
gulerødder!”, siger en alvorlig Camilla 
Plum. Vi kommer naturligt til at tænke 
på overlevelse og prioriterer at spise or-
dentligt. ”Så er vi jo også alle påvirket af 
bankkrisen og at økonomien skranter”, 
siger Camilla Plum og fortæller om de 
mange helt nye haveejere, der kommer 
på besøg for at få gode havestartsråd. 
”Vi gamle haveejere tager det meste for 
givet og tænker ikke over, hvor meget 
ungdommen står på bar bund, når de 
første gang køber hus med have”. Såle-
des kunne den autodidakte haveekspert 
berette om én, der kom og spurgte, hvor 
han kunne købe jord til haven henne? Og 
det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. 
Det prompte svar fra Camilla Plum var: 
”Jamen har du da netop ikke lige købt et 
hus med jord omkring?”. Camilla Plum ser 
det derfor som en kærkommen trend, at 
den selvforsynende have har vundet ind-
pas hos alle haveejere – også de nye af 
slagsen. ”Det er ikke yt at tilbringe noget 
af sommerferien hjemme i haven, hvor 
bær, grøntsager og frugt skal plukkes og 
lagres”, siger Camilla Plum, der opfordrer 
især børnefamilierne til at geare ned for 
ambitionsniveauet og glæde sig over tid 
til den nære og simple livsstil. ”Der er jo 
nok en årsag til, at Frank Eriksen, alias 
Bonderøven fortsat får så meget sende-
tid på TV”, slutter Camilla.

Fuglebjerggaard er  
en virksomhed
På Fuglebjerggaard lever Camilla Plum 
sammen med sin mand Per Kølster. 
De driver sammen stedet som en form 
for demonstrationslandbrug, hvor alt 
er økologisk. Tanken om at dyrke mest 
muligt fra jord til bord fornemmes straks, 
man kommer til gården, som hverken 
er veltrimmet, nymalet eller pudset. Her 
er der masser af plads til det gode møg 
og velnærende mad. Camilla Plum er 
gastronomisk uddannet og er kendt for 
sine programmer om mad og krydderier. 
Det er helt naturligt for hende at bruge 
de ressourcer, som hun har lige ved 
hånden, så derfor er graden af selvfor-

synethed høj på Fuglebjerggaard. Ste-
det drives som virksomhed med 4 – 5 
helårsansatte og flere hjælpende hæn-
der i sæsonen. Til gården er der 17 ha, 
der fortrinsvis bruges til at dyrke byg og 
hvede på. Kornet bruges dels til mel, der 
males i eget mølleri, men også til at bryg-
ge øl på, som er Per Kølsters afdeling. 
Noget af ejendommen er tilplantet med 
humle, der ligeledes bruges i ølfremstil-
lingen, men også æbler til ciderprodukti-

”Vi gamle haveejere 
tager det meste for givet 
og tænker ikke over, hvor 
meget ungdommen står på 
bar bund, når de første gang 
køber hus med have…

Køkkenhaven tilplantes ofte med rækker, hvori 
både blomster og grøntsager står blandet

I planteskolen kan man bl.a købe vaniliegræs 
og andre spændende planter
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on kan man se, når man ankommer i det 
smukke Nordsjællandske landskab væk 
fra storby og motorveje. Udover den 
daglige drift af landbruget og gartneriet 
med produktion af småplanter til plan-
tesalget og grøntsagsfrø til frøposerne 
og dyrehold til kødproduktion, er der på 
Fuglebjerggaard både restaurant, bage-
ri, netbutik, butik, kursusvirksomhed og 
specielle arrangementer for grupper. 

Mennesket Camilla Plum
Hvis du har set programmerne med 
Camilla Plum på tv, har du nok også en 
fornemmelse af, at det ægte og upole-
rede menneske bringer viden og erfaring 
fra skærm til stue. Sådan er det også at 
møde Camilla Plum live. Der er ikke no-
get, som er fortænkt eller forstilt i hen-
des fremtoning. Hun besidder helt klart 
et stort intellekt, hvor oplevelser, erfarin-
ger, inspiration og holdninger springer på 
kryds og tværs for slutteligt at havne no-
genlunde, hvor det gavner. Hun knokler 
på for at få plantet ud til tiden, få solgt de 

sidste udplantningsplanter, inden de bli-
ver for store, få luget, så det ikke vokser 
alt for meget sammen, få bestilt varer til 
butikken og restauranten, og ikke mindst 
få passet aftalerne med Danmarks Ra-
dio, journalister og andre besøgende, 
der vil hende noget. Hun lever og ånder 
for økologien og det ægte liv, men livet 
skal også levne plads til oplevelser og 

glæde. Samtidig skal der være forretning 
i at lave aktiviteterne, for i sidste ende 
drejer sig om at få det til at løbe rundt 
– også økonomisk. Og der skal arbejdes 
fra morgen til aften for at nå alle gøre-

målene. Der er nemlig ingen færdigretter 
og pizza fra den lokale på middagsbor-
det. Mad og drikke er vigtigt, og det skal 
være ordentligt og hjemmelavet. Når 
ægteparret har valgt at ansætte en kok, 
tyder det da også på, at der er en sti-
gende efterspørgsel på oplevelsen af at 
spise økologisk, lokalt og ægte i landlige 
omgivelser.

Tilbage til guiden
Jeg vil gerne vide, hvordan man skal 
vælge rigtigt blandt de mange mulighe-
der, som findes inden for havedyrkning, 
når det gælder det spiselige. Hvilke frugt-
træer skal man vælge? Hvilke frugtbuske 
er nødvendige? Hvilke grøntsager skal 
man starte med?

Først og fremmest
Tag en tur rundt i kolonihaverne. Se, 
hvad de gør og ønsk jer noget. Kan I ikke 
lide rabarber, og synes I at stikkelsbær er 
for besværlige at plukke, er der jo ingen 
grund til at bruge pladsen på det.

”Hvis du har set pro-
grammerne med Camilla 
Plum på TV, har du nok også 
en fornemmelse af, at det 
ægte og uspolerede menne-
ske bringer viden og erfaring 
fra skærm til stue.

En typisk arbejdsstilling for Camilla Plum, der lige skal se, 
om de selvsåede sommerblomster er ved at komme op

Charmerende og originalt indrettet plantesalg giver stedet en god stemning

Ærter sår man allerede i starten af april måned. Her er der sat 
bambusstokke op, så ærterne har noget at slynge sig fast på

Der skal være plads til en pause i al havearbejdet - og til de 
mange besøgende, som hver lørdag kommer og handler
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Lav en liste
Alle familiemedlemmer må få lov at øn-
ske. 

Hvad kan lade sig gøre?
Er jorden i haven ikke fra naturens side 
surbundsjord, skal der gøres en stor ind-
sats for at få succes med at plante blå-
bær. Lad ikke ønsket om blåbær over-
stige de øvrige ønsker, som er meget 
nemmere at gennemføre.

Hvad synes Camilla Plum er et 
must i en lille rækkehushave?
”Jeg er skudt i bær – indrømmet. Jeg sy-
nes at enhver skal have lov til at spise sig 
mæt i lækre, velsmagende jordbær mindst 
én gang hver dag i sæsonen”, begejstres 
Camilla og mener, at man sagtens selv kan 
få succes med jordbær og ikke behøver at 
rationere mængden af bær, som hver mid-
dagsgæst må tage. På Fuglebjerggaard 
kan man selv plukke jordbær, og her er 
sorterne valgt med omhu. Solbær og ribs 
er både nemme, sunde og sikre bær. Stik-
kelsbær skal man have to slags af. Både 
den grønne og den røde – og Camilla an-

befaler varmt Hinnomaki sorterne. Hind-
bær skal man i hvert fald ha´. Her anbe-
faler Camilla sommersorterne ’Veten’ og 
’Tulamin’, mens efterårsbærret ’Fallgold’, 
som er gult er helt fantastisk.
Når frugttræer skal vælges står æble-
sorten ’Discovery’ højt på listen. Æblet 
er rødt, sødt og modner relativt tidligt. 
Det skal spises fra træet og duer ikke 
til at gemme. Til gengæld er det godt at 
presse lyserød most af. Som bage- og 
madæble er ’Gråsten’ det bedste. Kirse-
bær fylder og giver for lidt, mens blom-
mer duer. Den grønne ’Reine Claude’ og 
de flotte ’Kirkes’ er svære at undvære; 
men der skal være styr på bestøvningen, 
ellers er der ingen frugt at høste. Har na-
boerne ikke blommer, der kan bestøve, 
må man selv købe to sorter, hvilket er lidt 
rigeligt til en rækkehushave.
Af andre frugttræer anbefaler Camilla 
Plum figentræet, som skal stå lunt på en 
sydvestvendt vokseplads, og så er sor-
ten fra Bornholm eminent! Morbærtræet 
– altså det sorte, er også værd at satse 
på, synes Camilla, som dog godt er klar 
over at der bliver trangt i den lille have.

Køkkenhaven til den lille familie
”Vælg de grøntsager fra, som ikke taber 
smag ved transport”, så kort kan det 
siges fra en erfaren grøntsagsavler. Det 
betyder, at køkkenhavens sortiment kan 
reduceres til:
- Ærter
- Kartofler
- Bønner
- Gulerødder
- Hvidløg
- Asparges
- Squash
- Krydderurter
- Jordskokker
- Rabarber
Undlad at kæmpe med kål, løg og rod-
frugter – de beholder både smag og saft-
spændthed fra de professionelle avlere, 

Camilla Plums 
jordbærsorter

’Dybdal’  ·  ’Korona’  ·  ’Zephyr’

’Senga Sengana’  ·  ’Polka’

fuglebjerggaard drives økologisk 
og i respekt for naturen
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der i større og større udstrækning også 
dyrker økologisk. 

Sædskifte
Mange artikler med gode råd handler om 
at skifte afgrødernes plads i køkkenhaven 
år efter år. ”Vi skifter også arealet med 
kartofler, men ellers gør vi ikke noget for at 
veksle i køkkenhaven. I stedet for blander 
vi det hele rundt i rækkerne. Bladbeder 
sammen med sommerlupiner, fløjlsblomst 

er dekorativ og fylder godt op i rækker 
med fennikel og salat. De frøsåede ræk-
ker blander vi selvfølgelig ikke, men der er 
jo ingen der siger, hvad der skal vokse i 
rækken ved siden af”, pointerer Camilla. 
Jorden i køkkenhaven bærer præg af at 
være suppleret med god kompost og 
gødning fra dyreholdet på gården. Ud-
plantningsplanterne sættes på lige rækker 
med afmålte afstande mellem planterne; 
men ellers er der ingen overordnet plan 
for, hvad der skal stå hvor og hvordan. 
Det hele er i hovedet på indehaveren og 
vendes sammen med gartneren, inden 
hullerne til småplanterne graves.

Spidskompetencen  
er tomater og chili
Hvert år får Fuglebjerggaard forsået 3000 
tomatplanter fordelt på 90 forskellige sor-
ter. De fleste af frøene er produceret på 
Fuglebjerggaard sidste år, mens nye sor-
ter kommer til hvert år for at blive afprøvet. 
Camilla Plum har en utrolig stor viden om 
tomater, som er en grøntsag, der findes 
i det meste af verden. Mange af hendes 
sorter stammer da også mere fra fjern 

end nær, og hun har et stort kendskab til 
dem alle hver især. ”De sorte er dem, der 
smager af mest. Farvestofferne i tomater 
er samtidig smagsstoffer, så gule toma-
ter smager mindst og de sorte smager 
mest”, repeterer Camilla, der med hurtig 
talestrøm gennemgår nogle at de mest 
bemærkelsesværdige tomatsorter, som 
hun har i sortimentet.
Chili er en passion for Camilla Plum. Med 
en inddeling i fire stærkhedskategorier er 
det muligt at vælge mellem i alt 120 for-
skellige chilisorter. Så er man til chili og 
elsker at samle, er der noget at komme 
efter på Fuglebjerggaard.

Krydderurterne
Selvsagt skal mad smage af noget i Ca-
milla Plums køkken. Det bærer hendes 
udsendelser præg af, og det fornemmer 
man straks, når man møder hende. Der 
er fuld knald på livet, glæden ved livet skal 
hele tiden fejres, og der skal kolorit og 
krydderi på tilværelsen – også selvom det 
kan give lidt skrammer indimellem. Der er 
ingen ”leverpostej” på Fuglebjerggaard, 
hvor der dagligt knokles, men også vær-

Året rundt sker der en række aktivite-

ter på Fuglebjerggaard, som man kan 

deltage i. Stedet har ikke altid åbent, 

så tjek www.fuglebjerggaard.dk inden 

du sætter kurs mod en god oplevelse!

Frøbutikken på Fuglebjerggaard er den 

største i norden og kan tilbyde et 600 

stort grundsortiment af grøntsags- og 

blomsterfrø.

Gårdens hovedhus, hvor familien bor, er næsten integreret i virksomheden, hvor besøgende 
nyder en kop kaffe eller hjemmebrygget øl i forbindelse med besøget
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nes om hinanden. Gæstfriheden er stor, 
men tempoet højt. Der er et utrolig stort 
udvalg af forskellige krydderurter til ha-
ven og ikke mindst køkkenet. Mange af 
planterne kan man købe i planteskolen 
på Fuglebjerggaard og rundt i landet hos 
alle andre havecentre og planteskoler. 
”Man må prøve sig frem og se, hvad man 
bedst synes om. Nogle af krydderurterne 
er et must, mens andre er lidt pjattede”, 
synes Camilla, der nævner de mange 
frugtsmagende mynter, der jo kun duer til 
pynt på kagen. Til gengæld har hun god 
succes med at lave iste af frugtsalvierne, 
hvorimod brugen af kryddersalvien i mad-
lavningen hurtigt kommer til at smage lidt 
af ”våd hest”! Timian er et vigtigt og højt 
skattet krydderi, men de hårde vintre gør 
det af med planterne. Det betyder bare, 

at der skal plantes rigeligt ud igen året 
efter. Dernæst er alle løg, basilikum og 
persille med på menuen, når maden skal 
tilsættes friske krydderier.  

Henter inspiration fra hele verden
Camilla Plum kan sagtens blive fascine-
ret af Claus Dalby og hans have i Ris-
skov. Hun elsker Sissinghurst Castle 
i Sydengland, som også er en af de 
haver, der har inspireret Claus Dalby til 

hans anlæg. Evnen til at se blomster, 
som passer sammen og gror sammen 
er en lidenskab, som Camilla deler med 
mange haveelskere, men hendes egen 
have udstråler det ikke. Hendes pas-
sion for enkeltplanter er lige så stor som 
Claus Dalbys, men planterne er ikke ar-
rangeret, så de giver wow-oplevelser. 
De er dér, hvor de nu engang er blevet 
placeret. Nogle flyttes, nogle går ud, an-
dre spreder sig og får lov til det, mens 
andre igen gror til i rodukrudt. ”Havedrift 
drejer sig jo om at tæmme naturen – det 
kan gøres på lige så mange måder, som 
der findes haver”, fortæller Camilla, der 
ikke er udpræget begejstret for de fasci-
stiske hække, som nogle boligkvarterer 
bærer præg af.

”Havedrift drejer sig om 
at tæmme naturen - det kan 
gøres på lige så mange må-
der, som der findes haver

I butikken kan man købe bøger, krydderier, hjemmemalet mel, hjemmebrygget øl 
og et væld af skønne ting fra hele verden

Et parti spændende håndlavede lerkrukker fra fjerne egne Planteskolens drivhuse bruges både til produktion og som salgshuse
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Nogle af de nyeste   
‘Augusta Luise’
Helt speciel farvesammensætning, 
hvor abrikos, rød og gule nuancer 
indgår. En meget stor og tæt fyldt 
blomst med stærk rosenduft. Planten 
bliver omkring 1 m høj.   &

’Prinsesse Marie’
Ren laksorange meget elegant rose 
med det genkendelige navn. Rosen 
er forædlet af den danske forædler 
Poulsen Roser og overrakt til Prin-
sesse Marie i 2010. Den bliver om-
kring 1 m høj.   &

‘Blue for You’
Et spændende bud på en violet eller 
blålig rose, der med sin relativt lave 
højde på 60 – 80 cm gør den vel-
egnet til brug i krukker. Blomsterne, 

der er halvfyldte, er store og dufter 
dejligt.   Ω

✿

‘Burgundy Ice’
Fantastisk flot fløjlsrød rose, som 
springer ud i buketter. Blomsterne er 
romantisk smukke og meget mørke. 
En relativt lav og kompakt plante, der 
gør den velegnet forrest i bedet eller i 
krukker.   & Ω

✿

‘Hot Chocolate’
Farven på denne rose er svær at be-
skrive med ord og endnu sværere at 
vise på et billede. Når du ser blom-
sterne, er du klar over, hvorfor den 
hedder ’Hot Chocolate’. Spændende 
og helt usædvanlig sort med en let 
frugtagtig duft. 60 – 80 cm høj gør 
den anvendelig til krukker.   Ω

✿

‘Royal Celebration’ ‘Darcey Bussel’

‘Heidi Klum’

‘Burgundy Ice’ ‘Look Good Feel Better’
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‘Darcey Bussel’
Denne fyldte, meget store mørkerø-
de rose er svær at komme uden om. 
Den nye sort fra David Austin Roses 
er den hidtil bedste mørkerøde sort 
og udmærker sig med at være helt 
fyldt ved stærk frugtagtig duft.   &

‘Heidi Klum’
En helt lav rose, der kun bliver 30 – 
50 cm høj. Plant den forrest i bedet, 
som lav hæk eller brug den i krukker. 
Blomsterne er helt fyldte og dufter 
dejlig stærkt.   Ω

✿

‘Look Good Feel Better’
Helt ny og meget lovende rød buket-
rose fra danske Poulsen Roser. Sor-
ten har allerede vundet flere priser for 
sin sundhed, blomsterrighed og duft. 

Den bliver 60 – 80 cm høj så brug 
den til bedet eller i krukker.   & Ω

✿

‘Royal Celebration’
Lav rose med ubeskrivelig flot mørk 
lilla farve. De halvt fyldte roser dufter 
let og blomstrer længe. Brug den til 
bedet eller i krukker.   Ω

✿

‘Wild Rover’
Slyngroser er blevet populære igen 
og denne nye sort fra England har 
alle de gode egenskaber. Den er 
sund, vokser til 2 m højde, har store 
blomster i buketter, dufter og så er 
farven ikke til at stå for.

Rosensorter
’Prinsesse Marie’ ‘Blue for You’

‘Augusta Luise’

‘Wild Rover’‘Hot Chocolate’
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Høst dine       egne
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krydderurter

får du nok udbytte af alle de dejlige krydderurter i haven? Måske er du fuldt tilfreds med 
at kunne bruge friske krydderurter til madlavningen gennem hele sommeren, men hvorfor 
ikke fortsætte med at bruge af egne krydderurter hele vinteren?
I dette afsnit kan du se, hvordan du selv høster og opbevarer krydderurterne fra din have. 
Du kan også læse om de mange anvendelsesmuligheder lige fra suppevisk til fodbad. 
Endelig har vi udvalgt en række af de mest almindelige krydderurter til haven.

Hvilke 
krydderurter  

egner sig til at tørre  
i bundter?

almindelig timian, ambra, citronme-
lisse, citrontimian, citronverbena, 
dild, fransk estragon, isop, laur-
bær, løvstikke, malurt, mynte, 

rosmarin, salvie, sar og 
skovmærke 
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vidste du 
at…
Man kan tørre 
krydderurter 
i en mikro-
bølgeovn? I 
modsætning 
til en bageovn, 
vil mikrobøl-
gerne hurtigt 
fjerne væsken 
i bladene. Prøv 
dig frem med 
korte intervaller, 
så krydderur-
terne ikke bliver 
ødelagt.

”
Pesto fra krydderurtebedet
Når krydderurterne vokser vildt til i bedet, og toppen bliver 
for kraftig, vil det tynde noget ud, når du høster til pesto. 
For der skal rigtig meget til, for at give bare en rimelig por-
tion. Italiensk pesto består af basilikum, pinjekerner, oli-
venolie, salt og parmesanost. Når du skal lave din egen 
opskrift ud fra havens sortiment af krydderurter, gælder 
det om at prøve sig frem. Synes du, at pestoen bliver for 
stærk, vil frisk spinat iblandet mildne den. Især løvstikke, 
persille, merian, fransk estragon, dild, isop og mynter er 
spændende i pesto. Du kan krydre pestoen med oliven, 
kapers eller saltede ansjoser – og selvfølgelig blande både 
pinjekerner og parmesan i, hvis du synes.
Når pestoen er færdig, kan du opbevare den i fryseren, 
hvor smagen bevares rigtig længe. Brug den til pastaret-
ter, på pizza, til at vende kartoflerne i eller på et stykke 
ristet brød.

Høst af krydderurter
Det bedste tidspunkt at tørre krydderurter på er lige inden de 
blomstrer. Skulle de vise blomst, kan du stadig høste; men i 
takt med blomstringens udvikling, falder mængden af de æte-
riske olier i planterne – og det er disse olier, der giver både 
duft og smag. Tidspunktet på dagen er ikke helt ligegyldigt. 
Høster du krydderurter i brændende sol, vil olierne hurtigt 
fordampe, mens de på en overskyet dag, eller tidligt på 
formiddagen, vil bevares i planterne. Klip krydderurterne 
af, så der stadig er 5 – 10 cm tilbage til nyvækst. Er 
der jord på de nederste dele, skal du fjerne bladene el-
ler ryste dem godt. Sørg også for at redde mariehøns 
og andre insekter, der ofte gemmer sig i toppen. Lav 
små bundter og bind dem med en snor, der løbende 
kan strammes i takt med at stænglerne tørrer ud. 
Hæng dem nu på et stativ eller i en krans, hvor 
der kommer masser af frisk luft til. Er lokalet, hvor 
stativet står eller hænger i, meget støvet, kan du 
beskytte tørrestativet med et klæde eller afdæk-
ningspapir. Temperaturen i tørrerummet skal 
ligge mellem 20 – 30 °C og tørringen vil ofte 
vare nogle uger. Kig til bundterne dagligt og 
fjern eventuelle dårlige blade.

fakta
Du kan også tørre 

krydderurter ved at brede dem 
ud på en bageplade. Klip dem 
i mindre stykker og sorter de 

kraftigste stilke fra. Vend  
rundt i bladene dagligt.

OPskrIft På

PEstO fra EgEn havE
Et stort bundt basilikum
(du kan også bruge persille, mynte, koriander, fransk 
estragon)
1 - 2 dl ekstra jomfru olivenolie
2 fed hvidløg
3 - 4 spsk ristede pinjekerner
15 - 20 g friskt revet parmesan
citronsaft og salt
Krydderurterne blendes med hvidløg og olie. Bland 
den revne parmesan i og smag til med citron og salt
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tIPs
Husk at skrive dato og 

navn på dine opbevarings-
glas. Ikke alle krydderurter 

smager lige godt når de bliver 
til ”årgangskrydderier”.

vidste du at…
tørfrysning betyder, at 
rengjorte krydderurter 
først fryses i en flad 
beholder for derefter at 
blive lagt i fryseposer?
Du kan lægge klippede 
portioner af krydderurter 
i isterningebakker og 
efter indfrysningen opbe-
vare de grønne terninger 
i fryseposer?
nedfrosne friske kryd-
derurter i vand – igen 
praktisk udført i isternin-
gebakker – nemt kan an-
vendes til madlavningen 
gennem hele vinteren?

”
DybfrOst

Du kan med fordel fryse 
følgende krydderurter ned:

Basilikum, citronmelisse, dild, 
fransk estragon, løvstikke, 

mynter, persille, purløg, 
ramsløg og timian

Opbevaring af krydderurterne
Når bladene er tørre og helt sprøde, skal de fjernes fra 
stænglerne. Det kan du gøre ved at lægge et rent klæde 
ud på et bord og slå bundterne let. Nogle af bladene vil 
sidde hårdere fast end andre, så her må du rive bladene 
af. 
For at holde på krydderurternes smag og duft, skal du opbe-
vare bladene i lufttætte beholdere. Beholdere af glas skal op-
bevares mørkt, ellers mister krydderurterne hurtigt farven og bliver 
grå. Du kan også lave små bundter af malurt og ambra og lægge dem i klædeskabet – så 
holder du møl væk. Mange af krydderurterne er meget dekorative, så de kan også bare 
hænge under loftet og se smukke ud – lidt dejlig duft i rummet kommer der jo også.
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Hvad kan man bruge krydderurterne til
Det er ikke altid, at vi får fundet anvendelse for alle de dejlige krydderurter fra haven. Men fortvivl ikke – du kan sagtens 
fortsætte med at eksperimentere og udvide sortimentet i køkkenhaven. Med tiden skal du nok få brugt mange flere af 
dine egne krydderurter i køkkenet.

Salat
Basilikum, citronmelisse, citrontimian, 
fransk estragon, fennikel, alle løg, kvan, 
kørvel, mynte og persille. Blomster fra 
roser, morgenfrue, tallerkensmækker og 
purløgsblomster.

Kødretter
Alle løg, basilikum, citronmelisse, citron-
timian, dild, fennikel, fransk estragon, 
isop, kommen, kørvel, laurbær, løvstikke, 
merian, peberrod, persille, rosmarin, 
salvie og timian.

Fisk
Alle løg, basilikum, citronmelisse, ci-
trontimian, citronverbena, dild, fennikel, 
kommen, kørvel, laurbær, løvstikke, 
merian, mynte, persille, rosmarin, salvie, 
sar og timian.

Kryddersmør
Citrontimian, dild, fransk estragon, hvid-
løg, persille, purløg, peberrod eller timian

Kylling
Alle løg, citronmelisse, citrontimian, 
fransk estragon, fennikel, kørvel, merian, 
mynte, persille, salvie og rosmarin.

Suppe
Alle løg, basilikum, citronmelisse, citron-
timian, dild, fransk estragon, kommen, 
kørvel, laurbær, løvstikke, merian, mynte, 
oregano, persille, rosmarin, salvie, sar 
og timian.

Desserter
Ananassalvie, basilikum, citronmelisse, 
citronverbena, mynte, rosmarin og 
spansk kørvel.

Til madlavning skal du 
som regel bruge en større 
mængde friske krydder-
urter sammenlignet med 
de tørrede krydderier fra 
supermarkedet. Et miks af 
forskellige krydderurter er 
som regel at foretrække, 
og der er i og for sig ikke 
nogle regler for, hvilke 
krydderurter, der passer til 
de enkelte retter. Alligevel 
kan du som hovedregel 
anvende følgende urter til:
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Krydderolier 
Basilikum, bronzefennikel, fransk estragon, 
mynte, timian og rosmarin

OPskrIft
Brug friske eller tørrede krydderurter. 

Anvend en ukrydret snaps og hæld den 
over urterne i en lille beholder. Urterne 
skal dækkes helt. Opbevar blandingen 

mørkt ved stuetemperatur i få dage 
eller flere uger afhængigt af smag. Når 
smagen er god, sigtes urterne fra, og 

essensen kan blandes i ukrydret 
snaps efter behag. 

Kryddersnaps
Ambra, anisisop, basilikum, citron-
melisse, dild, kommen, kvan, mal-
urt, perikon, skovmærke, spansk 
kørvel og timian

Te
Anisisop, citron-
melisse, citron-
timian, mynte og 
salvie.

OPskrIft
Varm en liter tykmælk i 

en gryde til den er finger-
varm. Sigt massen gennem 
et klæde eller kaffefilter nat-

ten over. Massen kan 
nu bruges til 
krydderost 

Krydderost
Dild, fransk estragon, hvidløg, fennikel, 

kommen, koriander, mynte, oregano, 
persille, rosmarin, sar og timian.

OPskrIft
Krydderolie bruges til at lave 

salatdressing og marinader. Fyld 
friske krydderurter i en beholder. 
Hæld solsikke- eller rapsolie over 

og dæk med et klæde. Rør i 
olien dagligt i ca. to uger 

og si olien fra.

OPskrIft
Brug en spiseskefuld 

friske krydderurter til en 
kop te og ca. 1 teske, 

når du har tørrede 
krydderurter

Urtefodbad
Kog vand og ibland ½ dl friske krydderurter 
og 1½ spsk. groft salt. Citronmelisse, isop, 
lavendel, mynte og timian er gode til formålet. 
Vent med at stikke fødderne i fodbadet til det 
er afkølet.



haveglæder30

Ambra
Bliver 75 cm høj og plantes 
i fuld sol eller halvskygge. Er 
rigtig god på lidt tør jord. Hvert 
forår klippes den tilbage til ca. 5 
cm over jordens overflade.  

Basilikum
Enårig krydderurt, der bliver omkring 
40 – 50 cm høj. Vokser bedst på en 
lun og solrig vokseplads i muldrig, vel-
næret jord. Fås i flere sorter med for-
skellige smagsnuancer af basilikum. 

Citronmelisse
Kraftigtvoksende  krydderurt, 
der bliver omkring 50 cm høj. 
En let krydderurt at dyrke. 
Skal placeres solrigt i muldrig, 
fugtig og velgødet jord. 

Citrontimian
En sød og ret dekorativ, bund-
dækkende krydderurt. Bliver 
omkring 10 – 15 cm høj og trives 
bedst i fuld sol på et beskyttet 
voksested. Vil helst vokse lidt 
tørt og skal i krukker opbevares i 
ly for vinternedbør.

Citronverbena
Citronverbena er en træagtig busk. Den er 
ikke frosthårdfør, så dyrk den i krukker og sæt 
den frostfrit om vinteren. Den bliver nemt en 
meter høj og også noget bred, men den tåler 
beskæring, hvis du mener, at den bliver for 
kraftig. Stilles varmt og solrigt i god muldrig, 
næringsholdig jord.

Dild
Er en étårig plante, der slut-
ter årstilvæksten med at gå 
i blomst og danne skærme. 
Planterne bliver omkring 80 
cm høje og står uden støtte 
sommeren igennem. Sås el-
ler udplantes hvert år på et 
solrigt sted i haven.

Fransk estragon
Elsker sol og varme. Fransk estragon bli-
ver omkring 70 cm høj og skal de første 
år vinterdækkes med eksempelvis halm 
eller grankviste. Fransk estragon i potter 
skal opbevares frostfrit om vinteren. 

Kommen
Kommen er en toårig plante, 
der nemt sår sig selv. Den 
bliver 60 cm høj og blomstrer 
først andet år. Plantes solrigt i 
næringsrig jord.

Løvstikke
God kraftig krydderurt, der 
nemt bliver godt en me-
ter høj. Placeres i sol eller 
halvskygge i næringsrig og 
fugtig jord.

Oregano
Origanum vulgare er flerårig og bliver ca. 40 cm 
høj. Kan også fås i en kompakt form eller med 
gule blade. Merian er enårig og hedder Origa-
num majorana. Plantes solrigt eller i halvskygge 
og er en af de mest tørketålende krydderurter. 
Breder sig en del og skal klippes godt tilbage 
hvert forår.

Salvie
Der er mange forskellige sorter af salvie. Smagen er for-
skellig fra sort til sort, så det er helt nødvendigt at have 
flere sorter i køkkenhaven. Udseendet af salvier er for-
skelligt, da bladene er flerfarvede på mange af sorterne. 
De bliver omkring 40 – 60 cm høje og blomstrer med lilla 
ret flotte blomsterstande om sommeren. Plantes solrigt i 
næringsrig, lidt fugtig jord. Især de brogetbladede sorter 
skal vinterdækkes eller som krukkedyrkede – opbevares i 
drivhuset eller vinterstuen.

Anisisop
Den kaldes også for indianermynte 
og stammer fra Nordamerika. Bli-
ver ca. 50 cm høj og har smukke 
blomster i forskellige farver afhæn-
gigt af sorten. En flerårig frosthård-
før plante, der skal stå solrigt i næ-
ringsrig og gerne lidt fugtig jord.

Løg
Pibeløg, hvidløg, purløg, salatløg, rødløg eller zi-
taurløg er blot nogle af de mange forskellige løg, 
som er helt uundværlige ingredienser til maden. 
Purløg, pibeløg og kinesisk purløg er flerårige 
løg, som har deres helt naturlige plads blandt 
krydderurterne, mens hvidløg, salatløg og rød-
løg er étårige løg, der dyrkes i køkkenhaven.
Purløg og kinesisk purløg bliver ca. 40 cm høje, 
mens pibeløg kun bliver ca. 25 cm. De vokser 
solrigt i almindelig velnæret havejord.

28 af de bedste krydderurter til din have
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Almindelig timian
En stedsegrøn ca. 30 cm høj kryd-
derurt med opret vækst. Alminde-
lig timian elsker solrig vokseplads 
og skal helst dækkes med halm 
eller granris om vinteren. 

Fennikel
Både almindelig fennikel og bronzefennikel 
kan bruges som krydderurt. De bliver om-
kring 2 m høje og blomstrer med små gullige 
blomster i skærme. Fylder meget og sår sig 
selv flittigt, så man skal være lidt barsk med 
udtynding. Vokser på en solrig vokseplads i 
næringsrig jord.

Isop
Robust plante, der bliver ca. 50 
cm høj og står godt i al slags jord. 
Kan fås med hvide, blå eller rosa 
blomster. Klippes tilbage hvert 
forår, så den ikke bliver for stor.

Koriander
En étårig plante, som bliver ca. 40 cm høj 
og får små hvide skærmblomster. Plantes i 
let, næringsrig jord i fuld sol.

Kvan
En meget høj krydderurt, der kan blive 2 m 
høj. Den skal plantes hvert andet år, da den er 
toårig (sår sig selv). Plantes i baggrunden, da 
den fylder meget. Elsker sol eller halvskygge 
og fugtig jord.

Laurbær
Stedsegrøn krydderurt, 
der ikke er helt frosthård-
før og derfor skal plantes 
i krukker, som kan op-
bevares i ly for hård frost 
om vinteren. Bliver godt 
en meter høj og er sær-
deles dekorativ. Jorden 
skal være næringsrig og 
fugtig.

Malurt
Malurt bliver ca. 1 m 
høj og blomstrer med 
gule blomster sidst 
på sommeren. Vok-
ser alle vegne og er 
meget robust. 

Mynter
Der findes rigtig mange forskellige 
mynter. Nogle er oprette og andre mere 
bunddækkende. Fælles for dem alle er, 
at de breder sig. Planter du mynter i 
dit krydderurtebed, skal du med hård 
hånd styre dem, så de ikke kvæler dine 
andre krydderurter. Alternativt kan du 
dyrke mynter i krukker eller plante dem 
i spande, hvor udløberne standses, så 
de ikke breder sig.

Persille
Persille er toårig og 
vil blomstre det an-
det år, for så at gå 
ud. Der findes to 
slags; kruspersille og 
bredbladet persille. 
Kruspersille bliver ca. 
25 cm høj, mens den 
bredbladede bliver 
lidt højere. Placeres 
solrigt i næringsrig lidt 
fugtig jord.

Ramsløg
Er flerårig og bliver kun omkring 30 
cm høj. Vokser naturligt i skovbun-
den og elsker skygge og fugtig jord. 
Skal høstes om foråret, da den ”går 
ned” ret tidligt på sommeren. 

Rosmarin
Skøn træagtig busk, der nemt kan overvintres, når 
den dyrkes i krukker og sættes beskyttet om vinteren. 
Skal stå lyst hele året og er stedsegrøn. Den bliver 
nemt 50 – 70 cm høj, hvis man ikke når at spise den! 

Skovmærke
De 10 – 30 cm høje bunddæk-
kende planter vokser bedst i 
skygge eller halvskygge. Jorden 
bør være fugtig og næringsrig.

Spansk kørvel
Flot, stor og skøn krydderurt, der godt kan 
blive mere end en meter høj og bred. Sørg 
for at plante den flerårige kørvel (Myrrhis 
odorata), da den etårige (Anthriscus cerefo-
lium) havekørvel skal plantes igen og igen. 
Plantes i halvskygge i fugtig og næringsrig 
jord.

Vintersar
Robust og flerårig krydderurt, der bliver 
omkring 50 cm høj. Skal plantes solrigt 
– gerne i tør jord. Klippes tilbage hvert 
forår, så den ikke bliver for kraftig.

28 af de bedste krydderurter til din have
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Dansk Vinbonde m/k
Hvor?
Placeres vinplanterne i læ og sydvendt, vil planten begynde væk-
sten tidligt på foråret og modne druerne hurtigere, hvilket giver 
sødere druer. Haven er derfor et oplagt sted at dyrke frilandsvin. 

I hvad?
Jordens beskaffenhed i langt de fleste haver er optimal for vin-
planter, der elsker organisk materiale, godt dræn og et passende 
indhold af sand, så der er ilt til rødderne. Tung lerjord skal forbed-
res med sand og sandet jord skal forbedres med kompost, så 
planterne ikke tørrer ud.

Hvornår?
Vin plantes fra tidligt forår og helt hen til jorden lukker for vinterens 
lave temperaturer.

Hvordan?
Stiklingeformerede vinstokke plantes 1 – 2 cm dybere end den høj-
de, de står i, når du har købt den i dit havecenter. Podede vinstok-
ke skal plantes så podestedet er 4 – 5 cm OVER jorden. Dermed 
undgår du at den forædlede sort begynder at sætte egne rødder.

Vand?
Grav et hul, der er ca. 1½ gang større end den potte, vinstokken 
står i. Fyld lidt af hullet op med en god næringsrig kalket spag-
num og placér din vinstok, så den står i den rette højde. Vand 
godt før, under og efter plantningen.

Gødning?
Vin vokser meget og har brug for en stor mængde vand og gød-
ning. Det første år i din have skal du gøde hver uge med flydende 
gødning, mens planterne året efter selv vil være i stand til at finde 
næring i jorden. Dog vil alle planter gerne grundgødes hvert forår 
– også vinplanter.

Opbinding?
Samtidig med plantningen skal du binde din vinstok op til en pind 
eller pæl for at få den til at vokse lige op. Binder du ikke din vin-
stok op, vil den vokse hen ad jorden og slå rødder hist og her. 
Første år gælder det om at forme én kraftig stok, der skal vokse 
sig lang og tyk.
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Hobbyvinavlere dukker op mange steder 

i Danmark. Med bare et par enkelte vin-

stokke kan du kalde dig vinbonde – mere 

skal der ikke til for at kunne lave egen vin. 

I Danmark har vi et køligt tempereret kli-

ma, hvilket er helt ideelt for rigtig mange 

vindruesorter. Vores somre er køligere 

end mange traditionelle vindyrkende 

lande, og vores vintre er så milde, at de 

fleste vinsorter sagtens kan tåle at vokse 

på friland. 

Beskæring?
Der skrives tykke bøger om beskæring af vinstokke. og reglerne 
er mangfoldige. Som hobbyvinavler gælder det om at få så man-
ge store drueklaser som muligt. Derfor skal der tyndes ud i til-
væksten på dine vinstokke både sommer, sensommer og vinter.

Sommer
Hvert sideskud skal kunne producere 1 – 2 klaser med druer. Du 
skal tælle 5 – 7 blade på skuddet til hver klase. Altså skal der 
være 10 – 14 blade, hvis du skal kunne høste to drueklaser på 
hvert skud. I slutningen af juni eller starten af juli måned toppes alle 
skuddene efter 1 – 2 klaser og tilhørende mængde grønne blade.

Sensommer
Juli – august måned gennemgås skuddene, og der er nu dan-
net sideskud fra mange bladhjørner. De skal stoppes i tilvæk-
sten for at sikre optimal sukkerdannelse i druerne – man sender 
energien til druerne og væk fra skuddene. Klip sideskuddene 
tilbage, så der kun er 1 – 2 blade tilbage. Er der enkelte af de 
gamle blade, der er slidte og som skygger for klaserne, skal de 
fjernes nu.

Vinter
Kun om vinteren må man skære i vinstokkens brune ved. Du 
kan beskære dine vinplanter fra december til marts måned, 
men gør det aldrig i frostvejr. Vinstokke i drivhus skal beskæ-
res inden 1. januar. Vinterbeskæringen er grundlaget for, hvilken 
form, din vinstok skal have. Typisk vil vinstokken bestå af én 
kraftig stamme fra roden og herefter en fordeling af en til fire 
horisontale hovedgrene, hvorfra sideskuddene med drueklaser-
ne vokser. Afhængigt af sorten skal disse sideskud hver vinter 
skæres tilbage, så der kun er 0 – 3 knopper (andre sorter skal 
have flere knopper) på hver spore. Der bør være mindst 80 cm 
mellem hver ”etage” af vinranker.
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Sommeren er ovre, efteråret venter og snart er det jul. Men 
det bliver jo forår igen og nogle af de mest livsbekræftende 
oplevelser i haven er forårsløgene, der år efter år vidner om, 
at en ny sæson er startet. Efteråret er det bedste tidspunkt 
for at plante forårsløg, så tænk tilbage på din forårshave og 
tilføj flere løg eller anlæg et nyt bed. Nu er kunsten så at få 

dit forårsbed til at gå over i næste fase uden at se vissent 
ud. Forårsløgene holder ikke evigt og vil i deres naturlige 
proces trække næringsstoffer tilbage til hovedløget efter 
blomstringen. Trænger dit løgbed til vedvarende planter, 
der tager over efter de smukke forårsblomster, får du her 
nogle gode idéer til, hvordan det kan gøres.  

Sæt forårsløgene sammen
     med andre planter

De lave løg passer bedst i sten-
bedshaven eller i skovlignende 
bede i haven. De kan også 
sættes i hævede bede, så de 
nemmere kan tages i betragt-
ning. Husk at sortere i, hvilke 
løg, der foretrækker meget sol 
og hvilke, der helst vil stå skyg-

gefyldt.

Eksempler
Alpeviol, anemone, balkan 
anemone, gul anemone, eran-
tis, fuglemælk, guldstjerne, 
krocus, scilla, perlehyacint, 
porcelænshyacint, snepryd, 
tazet, vintergækker, våriris, og 
sorter af botaniske tulipaner.

Bregner 
Almindelig strudsvinge, fjerbregne og hjortetunge.

Stauder 
Akeleje, forglemmigej, funkia, pæoner, småhjerte 
og violfrøstjerne. 

Stedsegrønne bunddækkende stauder 
Rypelyng, singrøn, tornnød og vinterglans.

Selskab til de lave løg

Pæon

Småhjerte

Violfrøstjerne

Forglemmigej

Erantis Anemone

Alpeviol Scilla
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Brudeslør, bjergmynte, daglilje, forglemmigej, 
funkia, hornviol, rypelyng, sommerblomster 
og storkenæb.

Selskab til de 
     mellemhøje løg 
  og knolde

Daglilje Storkenæb

De mellemhøje 
– dem, der bliver 
25 – 40 cm høje er 
gode i forgrunden af 
bede eller havegan-
ge. Bede i fuld sol 
eller halvskygge.

Eksempler
Dorthealilje, hun-
detand, hyacint, 
klokkeskilla, perle-
hyacint, pinselilje, 
påskelilje, prydløg, 
vibeæg og nogle 
sorter af tulipaner.DorthealiljePrydløg Vibeæg
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Tidspunkt
Forårsløg lægges om efteråret. Start fra september og fort-
sæt helt hen til december og tulipaner som de sidste.

Plantedybde
Løg lægges så dybt, at løgets højde svarer til jordlaget, som 
det dækkes med.

Jordbunden
Almindelig porøs havejord, der er velernæret, så løget kan 
komme godt i gang. Ibland derfor gerne lidt muldrig opgødet 

jord eller kompost i forbindelse med lægningen af dine for-
årsløg. Undgå at lægge løg i vandlidende jorder.

Vand
Selvom det er efterår, skal du alligevel vande efter lægningen 
af løg. Jorden vil herved falde godt ind til løget, som kræver 
god kontakt med den våde jord for at kunne starte sine livs-
funktioner.

Sådan lægger du forårsløg
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Bunddækkende stauder
Blåpude, forglemmigej, gråbla-
det hønsetarm, lammeøre, lave 
sorter af storkenæb, lyngfloks, 
rypelyng, snepude, stenurt, ti-
mian og tornnød.

Pragtstauder
Akeleje, alpeasters, astilbe, ha-
veklinte, høstfloks, kongelys, 
kvæsurt, kæmpe jernurt, ma-
melukærme, pæoner, røllike, 
staudesalvie og tidselkugle.

Selskab til 
     de høje løg 
  og knolde

Timian

Kæmpejernurt

Lyngfloks Lammeøre

De høje løg- og knoldplan-
ter passer godt sammen med 
bunddækkende stauder eller i 
tætte klynger, så de er meget 
synlige. Enkelte løg- og knold-
planter er så store, at de kan stå 

solitært.

Eksempler
Eremerus, fritillaria, georginer, 
kejserkrone, kleopatras nål, 
kæmpelilje, liljer, madonnalilje, 
montbretia, prydløg, prærielilje, 
snabelkalla, steppelilje og man-
ge sorter af tulipaner.

Prydløg Kejserkrone Tulipaner
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Faktisk er bregner et helt kapitel for sig. De har kun rødder, stængler og blade og formerer sig med sporer. 

De tilhører deres helt egen gruppe i planteriget. Bregner er udbredt i hele verden, men antallet af arter be-

grænses jo koldere klimaet er. De findes i mange størrelser lige fra de helt lave, der kun 

er få cm høje til kongebregnen, der kan blive flere meter høj. Nogle af bregnerne 

visner ned efter vækstsæsonen, mens andre arter beholder de grønne blade 

hele vinteren igennem.

Bregner 
               – de  
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blomsterløse
Forårets bladrulle
Det er et helt kunstværk at se bregnerne åbne 
deres blade om foråret. Man kan, med lidt tål-
modighed, se, hvordan planten langsomt frigi-
ver det ene krøllede blad efter det andet for til 
sidst at rette sin store bladplade op.

Skovens bund
Bregner vokser naturligt i skove og skal derfor 
placeres under letskyggende træer i haven. Det 
kan være under birketræet, lærketræet eller 
under magnoliebusken. Bregner elsker muldrig 

jord, så ibland gerne lidt spagnum, når du plan-
ter dem. Har du kun solrige voksepladser, kan 
du sagtens plante bregner alligevel. Sørg blot 
for, at der altid er vand nok til dem, så trives 
de fint.

Tørketålende
Der er nogle af bregnerne, som faktisk gror i 
nærmest ingenting. Har du en mur eller sten-
skrænt, er det meget dekorativt med bregner, 
der vokser her. Engelsød er et godt eksempel 
på en bregne, som trives i revner og sprækker.

Højde: 20 – 40 cm
Placering: Sol eller halvskyg-
ge. I tørre omgivelser i kalkrig 
jord. God til sprækker i mure. 
Visner ned om vinteren.

Højde: 30 – 50 cm
Placering: halvskygge eller fuld skygge. God i kalkrig 

jord og tåler nogen tørke. Visner ned hver vinter.

Højde: 75 – 100 cm
Placering: Halvskygge eller 
skygge i god humusrig jord. 
Visner ned om vinteren.

Fjerbregne,
Athyrium filix-femina

Rundfinnet radeløv,
Asplenium trichomanes

Hjortetunge, 
Asplenium scolopendrium

Canadisk venushår, 
Adiantum pedatum

Højde: 30 – 50 cm
Placering: Skygge eller halvskygge i fugtig jord 

– gerne surbund. Visner ned om vinteren.
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Højde: 70 – 100 cm
Placering: Halvskygge 

i almindelig eller sur-
bundslignende jorder. 

Visner noget ned, 
men vil være synlig 

om vinteren.

Højde: op til 150 cm
Placering: Halvskygge 
eller skygge. Elsker 
fugtig jord, så den er 
oplagt i forbindelse 
med havebassinet. 
Visner ned hver vinter.

Guldskælmangeløv
Dryopteris affinis

Alm. mangeløv
Dryopteris filix-mas

Kongebregne, Osmunda regalis

Engelsød,
Polypodium vulgare

Højde: 80 – 120 
cm Placering: 
Halvskygge eller 
skygge. Fugtig, 
men veldrænet 
havejord. Er sted-
segrøn.

Højde: 20 – 40 cm
Placering: Halv-
skygge og fuld 
skygge. Plantes i 
spagnumholdig, 
veldrænet jord 
– kan etablere sig 
i mursprækker. Er 
stedsegrøn.
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Højde: 15 – 30 cm
Placering: Halvskygge eller skygge. Gerne i surbunds-
jord. Kompakt bregne til bunden. Er stedsegrøn.

Australsk kambregne
Blechnum penne-marina

Alm. kambregne, Blechnum spicant

Rødslørmangeløv,
Dryopteris erythrosora

Højde: 25 – 40 cm
Placering: Halvskygge 
eller skygge. I fugtig, 
men veldrænet jord. 
Er stedsegrøn.

Almindelig strudsevinge, 
Matteuccia struthiopteris

Højde: 80 – 120 cm
Placering: Foretrækker 
surbundsjord, men er 
en robust bregne, der 

nok skal vokse i almin-
delig havejord. Placeres i 
halvskygge eller skygge. 

Visner ned hver vinter.

Mosbregne,
Polystrichum setiferum 
’Proliferum’

Højde: 50 – 70 cm
Placering: Halvskygge 

eller fuld skygge. Plantes 
i fugtig, veldrænet jord. Er 

stedsegrøn.

Højde: 15 – 25 cm
Placering: Halv-

skygge eller skygge. 
God bunddækken-

de bregne i fugtig 
humusrig jord. Er 

stedsegrøn.
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I dette afsnit af Haveglæder kan du lade 
dig inspirere til at se på din have med nye 
øjne og måske anlægge en skovhave. En 
skovhave, der varierer med årstiderne, og 
som vil være det sted i haven, hvor både 
dyr og mennesker kommer til at trives rig-
tig godt. Et sted, hvor du kan slappe af og 
nyde din have, for vedligeholdelsen af en 
Woodland Garden er minimal!

Renovation af tilgroet have
Forestil dig, at du sidder i en helikopter og 
kigger ned på din have. Der er solrige plet-
ter, men der er også skyggesteder. Skyg-
gesteder, der er dannet af egne træer og 
buske, eller skyggesteder opstået pga. 
naboens træer. Udnyt skyggestederne og 
lav din egen Woodland 
Garden. 

”
1.	 	Udpeg	området	og	afgræns	det	

til	alle	sider.

2.	 	Find	det	træ	eller	den	busk,	
som	haven	skal	bygges	ud	fra.	
Det	kan	også	være	en	lille	
gruppe	af	buske	eller	træer.

3.	 	Lav	en	tydelig	sti	eller	belæg-
ning	–	gerne	med	organiske	
former.

4.	 	Skab	en	lægivende	ramme.	Er	
der	allerede	en	formklippet	
hæk	i	baggrunden	er	det	per-
fekt	–	mangler	den,	så	plant	én.

5.	 	Ryd	resten	af	buske	og	træer,	
så	der	er	plads	til	at	fylde	bun-
den	op.

6.	 	Læg	en	blanding	af	forårsløg.

7.	 	Lav	tæppeplantning	i	store	
flader.

8.	 	Tilsæt	stauder,	der	giver	højde.

Trin for trin

I mange danske haver er der allerede gode rammer 

for at opbygge en skovhave. Det er især haver, der 

er anlagt i 1970 – 80, hvor træer og buske i dag er 

vokset så meget til, at det kan virke lidt uoversku-

eligt. Når sådan en have har mageskifte, vil de nye 

haveejere ofte rydde hele haven og starte forfra. Det 

gør ondt i mange havearkitekter, da det jo tager det 

meste af et liv at opbygge samme have igen. I en 

nyanlagt have vil træer og buske stå med meget stor 

afstand, netop fordi de vokser til med årene. Det ta-

ger måske 10 år at nå til det tidspunkt, hvor haven er 

vokset til. Så holder den i 10 år, hvorefter det går ned 

ad bakke for til sidst at være uoverskueligt tilvokset.

Stjerneskærm, 
Astrantia, er én 

af de planter, der 
egner sig til bunden 

af en skovhave.

WoodlandGarden
– Skovhave
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Dansk navn Latinsk navn Højde

Benved Euonymus fortunei 1 m

Buksbom Buxus 0,5 – 1 m

Bærmispel Amelancier lamarckii 2 – 4 m

Efeu Hedera 0,3 m

Haveaucuba Aucuba japonica 1 – 2 m

Hortensia Hydrangea 1 – 2 m

Kalkved Viburnum 1 -3 m

Kirsebærkornel Cornus mas 3 – 4 m

Kornel Cornus 1 – 2 m

Kristtorn Ilex 50 – 150 cm

Mexicotreblad Choisya 0,5 m

Myrtegedeblad Lonicera pileata 40 – 80 cm

Pagodebusk Enkianthus 1 - 2 m

Ribes Ribes sanguineum 1 - 2 m

Rododendron Rhododendron 0,5 – 1,5 m

Skimmia Skimmia 50 – 70 cm

Troldnød Hamamelis mollis 1 – 2 m

Klematis Clematis montana 3 - 4 m

Vinterjasmin Jasminum nudiflorum 1 m

Det gælder om at finde de skyggetålen-
de planter. I skyggen vil mange planter 
ikke blomstre så kraftigt, men der findes 
bestemt buske og stauder, der også vil 
pryde skovhaven med smukke blomster 
– om end det aldrig vil blive det samme 
som et solfyldt staudebed. I skovhaven vil 
der være lysninger, hvor der er mere sol. 
Det gælder om at tilplante disse oaser 
med længeblomstrende planter. 
Tabellen er vejledende, og du vil kunne 
finde endnu flere skyggetålende planter i 
dit havecenter.

Pl
an

te 
va

lg

Belægning med natursten er med til at 
understrege det naturlige i skovhaven.

Havegang med 
forskellige funkia i 
en bred bræmme. 
En dejlig frodig-

hed – og så er det 
tilmed nemt at 

holde!

Prydbuske til Woodland Garden
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Dansk navn Latinsk navn Sol/Skygge Højde

Akeleje Aquilegia 40 – 80 cm

Alpeviol Cyclamen 10 cm

Biskophat Tellima 40 cm

Bispehue Epimedium 30 cm

Bjørnetidsel Acanthus 100 cm

Bronzeblad Rodgersia 1 – 1,5 m

Daglilje Hemerocallis 60 – 80 cm

Fingerbøl Digitalis 60 – 120 cm

Funkia Hosta 20 – 60 cm

Iris Iris 40 – 100 cm

Italiensk arum Arum italicum 40 cm

Kæmpestenbræk Bergenia 30 – 40 cm

Kærmindesøster Brunnera 40 cm

Liljekonval Convallaria 20 cm

Lungeurt Pulmonaria 20 cm

Montbretia Crocosmia 1 m

Krybende læbeløs Ajuga 20 cm

Liriope Liriope muscari 40 cm 

Løjtnantshjerte Dicentra spectabilis 80 cm

Løvefod
Alchemilla erythropoda
Alchemilla mollis

20 cm
40 cm

Plettet tvetand Lamium 20 cm

Primula Primula 20 – 30 cm

Singrøn Vinca minor 20 cm

Skumblomst Tiarella 20 cm

Slangeskæg Ophiopogon 30 cm

Sommerfuglebusk Gillenia 70 cm

Stinkende nyserod Helleborus foetidus 40 cm

Storblomstret kæmpelilje Cardiocrinum 2 m

Storkenæb
Geranium nodosum
Geranium phaeum

30 cm
60 cm

Stormhat Aconitum 100 cm

Valmuesøster Meconopsis bet. 80 cm

Vinterglans Pachysandra 40 cm

Vortemælk Euphorbia 40 – 80 cm

Funkia er oplagt i 
skovhaven. Brug 
gerne de broget-
bladede sorter, 

der lyser lidt op og 
samtidig holder de 
smukke blade flot i 

skyggen

Stauder til Woodland Garden
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Dansk navn Latinsk navn Plantegruppe Højde

Alunrod Heuchera Staude 20 – 60 cm

Astilbe Astilbe Staude 20 – 80 cm

Høstanemone Anemone jap. Staude 80 – 150 cm

Stjerneskærm Astrantia Staude 30 cm

Storkenæb Geranium Staude 20 – 80 cm

Violfrøstjerne Thalictrum Staude 50 – 150 cm

Græsser 20 – 120 cmGo
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Variation i blade og blomster er fantastisk – de 
hvide blomster er med til at bevare enkeltheden

Fingerbøl vil sagtens kunne 
blomstre i selv dyb skygge. 
Er fantastisk god som over-
stander og der findes sorter i 
mange forskellige farver – også 
hvide, som ”forstyrrer” mindre

De lyse stammer på birketræer med 
mange forskellige bundvækster er 

muligt at anlægge i selv mindre haver.
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Er du træt af
din forhave?

Laila Sølagers egen 
forhave er relativt stor 
og består både af et 
blomsterbed og en lille 
køkkenhave. Planterne i 
forhaven er især udvalgt 
pga. hendes forkærlig-
hed til dem, men også 
valgt ud fra deres egnet-
hed i det solfyldte bed
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Forhaven er hjemmets visitkort og dermed stedet på din matrikel, 
som vurderes først og allermest af dine gæster og andre forbi-
passerende. Forhavens udseende har afgørende betydning for, 
hvordan din bolig klarer et eventuelt salg – som visitkort er det 
med til hurtigt at blive sorteret fra, hvis første øjekast ikke indfrier 
beskuerens forventninger.

Havearkitektens kæpheste
Til at belyse behovet for smukkere forhaver har havearkitekt Laila 
Sølager velvilligt givet svar på tiltale i håbet om at få flere planter i 
bybilledet. ”Faktisk er det ret spændende at tænke på, at det jo er i 
baghaven, at havelivet leves. Tager man en tur med toget gennem 
byen, ser man typisk bagsiden af husene. Her er der liv!”, siger 
Laila, som filosoferer over, at det måske netop er derfor, at forha-
ven er et problem for mange huse. Det er ikke naturligt på samme 
måde at anlægge og passe forhaven, for man bruger den jo ikke. 
Ikke desto mindre har forhaven været i forandring de seneste 10 
år – og ikke til det bedre! Rigtig mange husejere har fået behov for 
mere belægning, så bil nr. to kan parkeres. Det betyder, at træer 
og buske fjernes helt og den overskydende jord beklædes med 
granitskærver. Den form for anlæg af forhaven synes for mange at 
være løsningen på tungt og kedeligt havearbejde. ”Det er ligesom 

at tisse i bukserne. Første vinter med sne opdager mange, at det 
er umuligt at skovle sne i granitskærver, og efter blot 2 – 3 år har 
ukrudtet fået fat, og det er ikke særlig morsomt at luge i granit”, 
siger en ærgerlig Laila, som bestemt ikke har noget imod belæg-
ning, men noget imod at det bliver misbrugt og misforstået.

Havearkitektens egen forhave
Lailas forhave er sydvendt og den bedste plads på matriklen. Ud-
over ganglinier fra bil og fortov til hoveddør og baghave, indehol-
der Lailas forhave både et blomstrende bed og en køkkenhave. 
Dertil selvsagt en bænk, for hvorfor ikke bruge forhaven til at være 
i? Danmark er berømt og berygtet for høje tætte hække. Hække, 
som vi kan skjule os bag og på den måde undgå at hilse på om-
verdenen. Hvorfor vælge at bo i en by, hvis man ikke ønsker nabo-
er? Dermed ikke sagt, at en flot hæk kan gøre det ud for en smuk 
forhave, men den behøver vel ikke dække hele husets stueetage 
og derved virke som et fort?

Mænd og kvinder
Laila Sølager besøger rigtig mange private haveejere og hjælper 
dem med at skitsetegne nye indretninger af deres haver. Hun har 
det klare billede af, at de 35 – 40 årige haveejere slet ikke er bange 

Laila Sølager, Cand arch. afdeling for havekunst på Aarhus Arkitektskole fortæller levende om sit arbejde med danskens haver

En have skal bære præg af at blive brugt, og Laila Sølagers egen have bliver især brugt til at afprøve forskellige gøremål
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Dette hus har høj, bred bøgehæk helt ud til fortovet. Når den besøgende 
ledes mod husets indgang, sker det via en slugt, hvor man kun spændt 
venter på, hvad man ser rundt om hjørnet. Her er forhaven skjult, men 
ikke glemt og overset

Den supernemme forhave med masser af belægning, som heldigvis er 
brudt af en grøn organisk udformet lav bøgehæk. Belægningen er varieret af 
hårde og blødere overflader og strukturer, hvilket giver et godt udtryk

Nydelig og meget vedligeholdelsesvenlig 
løsning med terrasser, hvor der er pla
ceret kugleformede buksbom og grønne 
bunddækkende stauder

Den lave hæk kombineret med to toppodede kugle
ahorn, som bryder de lange lige træk, er en rigtig god 
løsning. Vedligeholdelsen består i at klippe hæk én 
gang hvert år, luge for ukrudt i hækken og så klippe 
kronerne på kugleahorn, når de bliver for store

Punkt 1 du skal gå en tur i kvarteret 
og se på de haver, som du kan li’ og 
som du ikke kan li’. Tag evt. billeder, 
som du bagefter kan afveje med re-
sten af familien. 

Punkt 2 hør hvilke behov resten af 
familien har. Skal der være plads til at 
sætte cykler under udhæng eller i car-
port? Er toppede brosten i en smal sti 
ikke velegnet til barnevognen? Er der 

for lidt plads til at klippe hækken mod 
naboen? 

Punkt 3 mål havens areal op. 

Punkt 4 tegn haven op, som den ser 
ud nu. 

Punkt 5 bestil tid hos havearkitekten 
eller lav en aftale i dit havecenter.

Når der er niveauforskel mellem fortov og fordør, ser 
man oftest trapper. Her er det løst med en organisk 
svungen belægning med planter på hver side til at 
bløde op på de hårde betonfliser

Hvis du går og overvejer at få besøg af en 
havearkitekt, er det vigtigt, at du opstiller 
en række krav eller opgaver, som du øn-
sker svar på. Gør op med dig selv, hvilken 
stil eller stemning du ønsker. Er du til stau-
der, rododendron, roser, stedsegrønne el-
ler grønt bunddække. Lad dig inspirere af 
magasiner og kataloger fra dit havecenter 
og tag gerne en snak med gartneren der 
om, hvilke muligheder du har. Dernæst skal 
du forberede dit møde med arkitekten.

Hvad en tur rundt i villakvarteret byder på

Gode råd til at komme i gang på
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Her forklarer Laila Sølager, at man jo godt kan indrette sin forhave, så den 
kan bruges til at sidde i. Hilse på forbipasserende en lun sommeraften med 
et køligt glas hvidvin. 

Er der for mange ”hårde” belægningsflader, kan et opretstående 
rionetstativ med slyngplanter være med til at opdele indgangen i 

flere mindre rum og derved ændre hele forhavens udtryk

Plantevalget fra forhaven er videreført langs indgangen til husets døre og baghave

En have i sig selv  og går man ind i forhaven på 
den flotte belægning, ser man de mange forskel
lige planter, der pryder hele sommeren og langt 
ind i efteråret

Forhaven til dette hus har Laila Sølager tegnet skitse til. Roserne op ad huset var der allerede, 
mens det meste af den eksisterende plantevækst er fjernet, og der er tilplantet med helt nye planter
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for at gå i krig med større projekter i haven. De seneste år er de 
yngre kvinder med små og mindre børn kommet stærkt efter  
havearbejdet. De vil ha’ masser af romantik og bruger masser af 
energi på at dyrke selv, så børnene lærer, hvor gulerødderne og 
agurkerne kommer fra. Når det kommer til arbejdsfordelingen, 
står det også klart, at kvinderne har kontrollen, mens manden 
”bliver sat til”. Faktisk underspiller rigtig mange haveejere deres 
viden, når de ringer til havearkitekten. ”Vi er jo ikke sådan ha-
vefolk”, er en ofte brugt sætning, når en kunde ringer til Laila. 
”Det viser sig heldigvis ofte, at rigtig mange har gjort deres egne 
erfaringer med, hvad der dur for dem, og hvad der ikke vil lyk-
kes. Det kræver nemlig en stor grad af fortrolighed, når man 
som haveejer søger råd hos en professionel rådgiver. Det er ikke 
altid, jeg får at vide, at kvinden ikke kan li’ gule blomster – det 
er typisk noget, som jeg lige så stille må finde ud af, mens jeg 
tegner skitsen sammen med dem i slutningen af mit besøg”, 
beretter Laila.

Har tegnet haver i 20 år
Laila blev i 1977/78 færdiguddannet som planteskolegartner. Der-
efter søgte hun ind på Arkitektskolen i Århus, hvor hun herefter 
gennemførte sin uddannelse som havearkitekt. ”Titlen havearki-
tekt er ikke en beskyttet titel, og kan derfor benyttes af alle – også 
dem, der ikke har gennemført en arkitektuddannelse”, indskyder 
Laila, som ikke ønsker at ”skyde” på sine kolleger i branchen, men 
blot nævner det for at hjælpe frustrerede haveejere på jagt efter en 
”rigtig” havearkitekt. Siden 1992 har hun fungeret som havearki-
tekt, først hos Haveselskabet, siden som selvstændig. Hun tegner 
op mod 100 haveskitser hvert år, så det skorter ikke på erfaringen 
hos den travle arkitekt, som om vinteren holder en lang række 
foredrag og minikurser. Spørger man hende, hvor idéerne kom-
mer fra, lyder svaret ”det ved jeg faktisk ikke helt, men når jeg har 
lyttet og set en have, hvor der er behov for justering eller et helt nyt 
anlæg, så træder jeg ligesom ind i en anden verden, hvor billeder 
og dimensioner træder frem”, fortæller Laila, der - imens hun for-

Her er forhaven blevet nedlagt! Kun et enkelt 
lille eksemplar af en magnolia har fået lov at 
blive tilbage

Selv om forhaven ikke er særlig stor, bør man 
nok alligevel gøre noget for, at den ikke ser helt 
glemt ud

En forhave har været under delvis renovering. 
Surbundsplanterne er ved at dø, troldhaslerne 
er groet for kraftigt og vilde bundskud skulle 
have været fjernet. Granitskærverne er lagt på 
for at ”lappe” på en flade, som man ikke lige 
ved, hvad man skal gøre med

Denne forhave består af en række roser på en stensætning. Enkelt og 
nydeligt – bare ikke når ukrudtet i bunden overses, og roserne ikke bliver 
klippet ned hvert forår

Man skulle næsten tro, at forhaverne i denne række af huse har smittet 
hinanden…
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Når en forhave bliver 20 – 30 år gammel, 
vil mange af planterne for længst være 
blevet for store. Nogle af dem har sim-
pelthen taget over for andre, som lang-
somt er blevet fortrængt og måske helt 
forsvundet? Når forhavens planter vokser 

og bliver for brede eller høje, gør det ikke 
noget at klippe i dem. Vi klipper jo også 
hækken hvert år, beskærer frugttræerne 
og roserne, hvorfor så ikke regulere plan-
tevæksten i forhaven? Man bør i nogle 
tilfælde også flytte eller fælde nogle af 

planterne for at give luft og liv til de lidt 
lavere planter. Ønsker du en kraftig reno-
vering af planterne i din forhave, er det 
en god idé at tage et foto og derefter en 
snak med en havearkitekt eller gartneren 
i dit havecenter.

Umiddelbart ser denne forhave frodig og dejlig ud. Husets vinduer er 
dog snart ved at være helt dækkede af planterne, der for hvert år fylder 
mere og mere. En dag bliver husets ejere utålmodige og kan måske 
finde på at fjerne det hele og lægge skærver. Måske findes der en 
anden løsning?

klarer - faktisk bruger hele kroppen som udtryksform. Der er ingen 
tvivl om, at Laila Sølager lever med planter og havers indretning i 
tæt forening. 

Når haven skal gennemgå en større omlægning
Laila Sølager bistår også med større omlægninger af haven. Ko-
ordineringen af entreprenør og anlægsgartnere er ofte en post, 
som kan være svær at styre, så her kan man med fordel trække 
på havearkitektens ekspertise. ”Når man bygger et hus, har man 
jo også tildelt en byggesagkyndig eller en bygherre rollen som ko-
ordinator eller tilsynsførende – det samme bør man gøre, når man 
anlægger en have”. Desværre er der rigtig mange eksempler på, 
at det grove jordarbejde i forbindelse med nybyggeri er klaret af 
store tunge maskiner uden at tage hensyn til, at der skal plantes 
hæk, træer og buske. Byggeaffald bliver almindeligvis jævnet ud 
og dækkes af et lag muldjord. Det er ikke godt nok! ”Det er da 
bare brandærgerligt, at den første have er en mislykket én af slag-
sen – så forstår jeg bedre, at granitskærver bliver anvendt i så stor 
stil”, siger en opstemt Laila.

Gi´ den gas, men husk at holde pause
”En have må gerne gå helt amok med blomster og flotte blade. Den 
skal bare ikke være ”pang” hele tiden”, siger Laila, der forsøger at 
indføre så mange ”pauser” som muligt i sine haveskitser. ”Rejser 
man fra haven hver sommer i juli måned, er der jo ingen grund til, 

at haven står i fuldt flor netop på det tidspunkt. Omvendt vil en 
have i fuld blomst være for uoverskuelig at nyde i detaljer, hvis der 
ikke er et miks af både bladformer og nåletræer til at berolige øjet 
lidt”, forklarer Laila, som i øvrigt har køkkenhaven som sin egen 
yndlingshave. Hendes mission som havearkitekt er at danne små, 
overskuelige haverum, som er nemme at overskue og passe. Som 
svar på hvilke planter hun bedst kan li’ svarer hun:

• Storkenæb, Geranium
• Buskroser
• Træer – især røn og tjørn
• Kalkved, Viburnum opulus ’Compactum’
• Laurbærkirsebær og buksbom
• Cypres, Chamaecyparis ’Ivonne’
• Taks 

Til forhaven er bunddækkende planter eminente. Hvis du kan li’ 
storkenæb, er følgende fire typer gode på hver deres måde:

Geranium cant. ’Biokovo’ lav bunddække

Geranium macr. ’Spessart’ høj bunddække

Geranium renardii m. spændende løv

Geranium oxon. ’Rose Clair’ hvis man er til ”pussenusse’

Denne forhave var engang en af vejens allerflotteste. Forskellige planter 
med gode farver og strukturer, der nu er vokset hen over de store flotte 
sten, som de engang var plantet iblandt. De tidligere ejere brugte ofte 
bænken langs gavlen af huset og hilste altid på de forbipasserende – nu 
kan man ikke se ud på vejen fra bænken, hvis den altså stadig står der?

Når forhavens planter ikke beskæres
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Sæt en 
stedsegrøn plante i en 

rustik potte og bind en sløjfe 
omkring - mere skal der ikke til 
for at lave en flot vinterkrukke. 
Kransen på dette lille grantræ 
er lavet af jordnødder, der er 

bundet i en guierlande
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Vi har nok alle en krukke eller plantebeholder, der året igennem har forskellige udtryk. I dette 
afsnit vil du kunne finde inspiration til efterårets og vinterens krukker; men du kan også læse 
om de planter, der passer til krukker i forhold til den placering de har. Om de står solfyldt, 
i nogen skygge eller meget skyggefuldt. Står de beskyttet, eller er der kraftige vinde, som 
kræver mere robuste planter? Du vil også få masser af gode tips og idéer til, hvordan du får 
valgt den rette størrelse plantebeholder, i hvilket materiale og ikke mindst, hvilke planter, der 
passer rigtig godt sammen.

Hvor kommer krukkedyrkningen fra?
Det er mere end 2600 år siden, de første krukkehaver blev 
opført. I Irak, nærmere betegnet Babylon, som var hoved-
staden i oldtidens Babylonien, blev ”De hængende haver” 
opført. Haverne har inspireret mange – og er stadig med til at 
inspirere, når der vælges krukker og potter. Romerrigets by-
huse omkring årtusindeskiftet var begyndt at vise de første 
gårdhaver med kummer, bassiner og plantebeholdere. Syd-
spanien er dog stedet, hvor de første rendyrkede pottekultu-
rer for alvor kom til udtryk. I Granada, som maurerne i år 711 
besatte, kan man den dag i dag se haverne omkring slottet 
Alhambra. Østen følte sig inspireret af de mauriske haver og 
begyndte selv at producere keramik til blomster og planter. I 
dag bliver et stort antal af de krukker, som vi anvender, pro-
duceret i Østen. Det er dog først omkring 1800-tallet, at de 
Europæiske haver med orangerier og drivhuse, får øjnene op 
for krukkehaven. Der er ligefrem tale om et modefænomen 

i slutningen af 1800-tallet, hvor man bliver inspireret af de 
græske og romerske former. Den store nutidige interesse for 
krukker begynder først i starten af 1990’erne, mens den, på 
det tidspunkt, længe havde været udbredt i England.

Hvorfor dyrke i krukker?
Meget af interessen stammer fra de mange rejser, som vi 
foretager os. Vi bliver inspireret af Sydtyrols hængende al-
tankasser, de store krukker i Middelhavslandene og de 
overdådigt blomstrende potter på sydhavsøerne. Dernæst 
har mange mindre huse et begrænset friareal, som godtgør 
dyrkningen af planter i krukker. Sidst, men ikke mindst, er 
friheden til at opholde sig udendørs omgivet af skønne væk-
ster, noget vi sætter meget højt. Huse bygges med store ter-
rassearealer og indgangen til vores huse kan sagtens prydes 
med plantebeholdere på og omkring trappetrinnet.

Krukker til vinteren

De er så flotte – juleroser-
ne, og de holder længe, 
når de blomstrer i krukker 
udenfor. Plant dem ud i 
bedet efter blomstringen 
og brug krukkerne til flotte 
sommerblomster
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Ensartede hvide firkantede glasere-
de krukker med stilfuldt fyld af plan-
ter med hver deres struktur – runde, 
spidse og overhængende

Enkelt stilfuld brug af flade 
rustikke granitkrukker med 
lave husløg. De er hårdføre 
og vil år efter år klare kruk-
kelivet, hvis de er plantet i 
sandblandet jord.

Brug gerne andre behol-
dere, end de traditionelle 
krukker af ler. Sørg blot 
for, at der er drænhuller i 
bunden, så overskydende 
vand kan løbe væk.

Placeringen og 
anvendelsesmulighederne
Terrassen er et meget almindeligt 
sted for de fleste krukker. Have-
gangen og indgangspartiet er 
også typiske placeringer. Er det 
din terrasse, som du skal deko-
rere med krukker, vil den oftest 
stå solrigt – det er jo her familien 
har valgt at opholde sig. Kruk-
ker direkte i solen kræver meget 
vand, så du må aldrig vælge for 
små krukker her. Er det planen, 
at krukkerne skal stå på terras-
sen hele året rundt, vil de fleste 
planter få problemer med nedbør 
gennem efteråret og vinteren. Da 
planterne i de kolde måneder ikke 
vokser, bruger de ingen vand. 
Regn og sne tilfører krukker un-
der åben himmel store mængder 
væde, som planterne ikke bryder 
sig om. Sørg for godt dræn og 
sæt enten krukkerne ind under 
tagudhæng eller udstyr dem med 
krukkefødder, der sikrer at vandet 
bedre kan løbe fra. 



haveglæder 55

Valg af krukke
Der findes et ualmindelig stort udvalg 
af plantebeholdere, så det kan virke 
fuldstændig uoverskueligt at vælge. 
Desuden er det en balancegang mel-
lem fornuft og smag. Vi har jo ikke lyst 
til at plante i beholdere, som ser grim-
me ud, men omvendt duer det jo ikke 
at vælge krukker, der ikke egner sig til 
at dyrke planter i.
1.  Ude eller inde. Sørg for at krukken 

kan tåle frost, hvis den skal stå ude 
hele året rundt. 

2.  Glaseret eller porøs. En keramisk el-
ler glaseret krukke holder bedre på 
fugten, hvorimod en porøs krukke 
skal vandes hyppigere. Står kruk-
ken solrigt, kan det være fornuftigt 
at vælge én med glaseret eller ke-
ramisk overflade.

3.  Stor eller lille. Tabellen er vejleden-
de, og man skal huske på, at der er 
mange valgmuligheder indenfor de 
enkelte plantegrupper.

4.  Hængende eller stående. Er du ude 
efter en altankasse, der skal passe 
til dit gelænder, en hængende am-
pel, der skal kunne vandes eller en 
robust krukke til din trappe. Det er 
ikke lige meget, hvor din krukke 
skal placeres.

Plantegruppe Små Mellem Store Meget store

Sommerblomster 2 - 5 l 5 – 10 l ➢ 10 l

Stauder 5 – 10 l 10 – 20 l ➢ 20 l

Prydgræsser 10 l 10 – 20 l ➢ 20 l

Bregner 5 – 10 l 10 – 20 l ➢ 20 l

Blomsterløg 1 – 3 l 3 – 10 l ➢ 10 l

Prydbuske 15 – 25 l 25 – 40 l ➢ 40 l

Nåletræer 15 – 30 l 30 – 40 l ➢ 40 l

Klatreplanter 15 – 25 l 25 – 40 l ➢ 40 l

Eksotiske planter 15 – 25 l 25 – 50 l ➢ 50 l

Grønne planter 15 – 30 l 30 – 60 l ➢ 60 l

Vandplanter ➢ 60 l

Frugt og bær ➢ 50 l

Krydderurter 5 – 10 l 10 – 20 l ➢

Grøntsager 10 – 20 l 20 – 40 l ➢

En stor kurv 
dekoreret med natu-

rens egne krøllede grene 
giver et anderledes look. Her 
tilplantet med lyng, cypres, 
stenurt og alunrod, der alle 

holder hele efteråret og 
vinteren.

Et miks af store og små, forskellige former og i en tilfældig opsæt-
ning kan sagtens give det rette udtryk i vinterens krukkehave
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Dansk Botanisk Lyskrav

Dværgmispel Cotoneaster Sol/skygge

Tempeltræ Ginkgo biloba Sol/skygge

Hængepil Salix Sol/halvskygge

Efterårslyng Calluna Sol/skygge

Benved Euonymus fortunei Sol/skygge

Aucuba Aucuba Sol/skygge

Buksbom Buxus Sol/skygge

Glasbær Callicarpa Sol/skygge

Pieris Pieris Sol/skygge

Skimmia Skimmia Skygge/halvskygge

Pernettya Pernettya Sol/skygge

Bjergte Gaultheria Sol/skygge

Taks Taxus Sol/skygge

Vedbend Hedera Sol/skygge

Er du glad for at kunne tilplante nogle 
af dine krukker, så de holder hele året, 
kan du her finde nogle af de meget 
velegnede buske og træer. Buske og 
træer fylder selvsagt mere i krukkerne, 
end mange af de traditionelle sommer-
blomster, så det gælder om at vælge 
de rigtige krukkestørrelser. Se i tabel-
len side 55. 
Brug oversigten som inspiration og 
gå i dit havecenter, hvor du kan finde 
endnu flere velegnede planter.

Buske og træer til 
vinterkrukkerne

Benved på stamme Tempeltræ Hængepil

Efterårslyng Dværgmispel Aucuba
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Buksbom Glasbær Pieris

Skimmia

Pernettya

VedbendTaksBjergte
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Kæmpestenbræk Canadisk hønsebær Alpeviol

Juleroser/påskeklokker

Alunrod

Slangeskæg

Sort slangeskæg

Vinterglans

Firling

Porcelænsblomst

Stenurt

Sort look med mørkbladet alunrod og sort slangeskæg
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Dansk Botanisk Lyskrav

Kæmpestenbræk Bergenia Sol/skygge

Canadisk hønsebær Cornus canadensis Sol/skygge

Alpeviol Cyclamen coum Skygge/halvskygge

Juleroser/påskeklokker Helleborus Skygge/halvskygge

Alunrod Heuchera Sol/skygge

Slangeskæg Liriope Sol/halvskygge

Sort slangeskæg Ophiopogon Sol/halvskygge

Vinterglans Pachysandra Skygge/halvskygge

Firling Sagina Sol/halvskygge

Porcelænsblomst Saxifraga urbium Sol/skygge

Stenurt Sedum Sol/skygge

Husløg Sempervivum Sol

Lammeøre Stachys Sol

Stor vintergrøn Vinca Sol/skygge

Krydderurter Fragaria, Salvia, Thymus, Sol/halvskygge

Græsser
Calamagrostis, Carex, 
Cortaderia, Pennisetum, 
Sesleria

Sol/skygge

Bregner
Blechnum, Dryopteris, Po-
lypodium, Polystrichum

Skygge/halvskygge

Stauder, der er vintergrønne 
egner sig især til vinterkruk-
kerne. Når du vælger stau-
der til dine krukker er valget 
af krukke ikke af så stor be-
tydning, for de relativt lave 
planter får ikke krukkerne 

til at vælte om. Hvad der 
er vigtigere, når du planter 
stauder i krukker, er dræn. 
Sørg for, at det oversky-
dende vand kan løbe ud og 
væk fra din krukke. Det gør 
du ved at fylde leca, små-

sten eller potteskår i bunden 
af krukken og sætte den på 
krukkefødder, der hæver 
den ganske let. Alternativt 
kan du flytte staudekrukker-
ne ind under tagudhænget 
vinteren over.

Stauder, bregner og græsser 
                         til vinterkrukkerne

Husløg Lammeøre Stor vintergrøn

Krydderurter Græsser Bregner

Pyntekål er oplagt som blikfang til vinte-
rens krukker. De fås i mange forskellige 
farver, men vil efter hård frost gå til
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Troldnød,  
Hamamelis mollis

Troldhassel,  
Corylus avellana ’Contorta’

En sort af almindelig hassel, der får proptræk-
keragtige vredne grene. Planten bliver 2 – 3 m 
høj og er god at skære dekorative grene af.Vin
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Hører du til dem, der hungrer efter haven allerede ef-

ter nytår, kan du tyvstarte blomstersæsonen ved at 

plante vinterblomstrende planter i din have. Fra na-

turens side optræder der et antal planter, som blom-

strer om vinteren. Hvorfor disse planter blomstrer på 

denne årstid er et rigtig godt spørgsmål for, når en 

plante blomstrer, er det for at sikre sin overlevelse. 

Blomsten tiltrækker insekter med nektar, og insek-

terne flytter derefter pollen fra blomst til blomst, 

hvorved plantens overlevelse sikres. Mængden af 

bestøvende insekter er ganske lille om vinteren, men 

der er jo heller ikke mange planter, der blomstrer, så 

måske er det nøje afstemt fra naturens side? 

I det følgende afsnit er der udelukkende omtalt plan-

ter, som kan blomstre fra december til begyndelsen 

af marts måned.

Smukke Vinterblomster

En skøn lidt bred busk til haven med gode læforhold. Troldnød 
er fuldt frosthårdfør, men kan blive noget sveden i blomster-
ne, hvis den står vindomsust. Den vokser langsomt og bliver 
næppe mere end 3 – 4 m høj. Blomsterne sidder i klynger og 
blomstrer med duftende blomster fra januar – marts måned.

Almindelig hassel er vildtvoksende i store dele af 
Europa. Det er hanraklerne, der hænger lodret 
ned fra grenene. De venter på, at hunraklerne, 
der er betydeligt mindre, er klar i det tidlige forår 
til at blive befrugtet. Almindelig hassel bliver 
nemt 3 – 4 m høj og trives i almindelig havejord. 
Tåler endog kraftig beskæring.

Hassel,  
Corylus avellana
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Kejserbusk,  
Viburnum x bodnatense

Denne kejserbusk er en krydsning mellem moderbusken 
Viburnum farreri og en anden Viburnum art – grandiflo-
rum. Den minder en del om farreri og har flere steder af-
løst den. Krydsningen udmærker sig ved at blive 2 – 3 m 
høj, begynde blomstringen allerede i november måned 
og fortsætte til marts. Blomsterne holder sig pænere 
længere hos x bodnatense, end de gør hos farreri.

Lyng,  
Erica x darleyensis

Vårlyng,  
Erica carnea

Skønne lave tuedannende småbuske til surbundsbedet. Afhængigt af sorten, 
blomstrer de fra november til april, men med hovedblomstringen i februar – marts 
måned. Vårlyng fås i mange farvenuancer og er i almindelighed vinterhårdføre.

Vinterjasmin,  
Jasminum nudiflorum

Vinterjasmin stammer fra Nordkina og er en løvfældende busk med 
grønne firkantede grene. Vinterjasmin kan begynde at blomstre al-
lerede fra slutningen af november måned og ses helt hen til februar. 
Grundet de lange grene, vil placering som espalieret plante give den 
største prydværdi, men vinterjasmin kan i princippet plantes som en 
prydbusk i haven, hvor den vil finde andre planter at klatre op ad.

Denne type af lyng ligner 
meget vårlyng, men er en 
krydsning mellem to arter 
af Erica. Vækstkraften hos 
darleyensis er lidt større 
og buskene bliver da også 
nemt 40 cm høje. Plantes i 
surbundsjord og blomstrer 
fra februar – maj måned.

V
interblom

strende buske
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Alpeviol,  
Cyclamen coum

Erantis,  
Eranthis hyemalis

En skovbundsplante, der blomstrer inden træerne 
får blade. Allerede fra begyndelsen af januar måned 
kan man se de grønne blade og de bøjede nakker, 
som blomsten udvikler sig fra. De blomstrer længe 
og ødelægges ikke af frost, men kan knække, hvis 
sneen er for tung. Erantis formeres nemmest ved 
frø, og det kræver tålmodighed, for det tager 3 – 4 
år inden der er dannet knolde, der er store nok til 
at blomstre. Såning skal foregå i maj måned, mens 
knoldlægning sker om efteråret.

Krokus,  
Crocus

Der findes rigtig man-
ge forårsblomstrende 
krokus og nogle, der 
først blomstrer om ef-
teråret. Lav din egen 
samling, eller læg et 
rent blåt eller gult tæp-
pe i din græsplæne. 
Krokus er en knold-
plante, der er yderst 
hårdfør og sjældent 
tager skade af for-
årsfrosten. Krokus vil 
blomstre år efter år.

Vintergæk,  
Galanthus Vintergækker er vores tid-

ligst blomstrende løg i ha-
ven, stærkt efterfulgt af erantis. Vintergækker er også 
skovbundsplanter, der elsker en dybmuldet jordbund. 
Bliver klyngerne med vintergækker for tætte, kan man 

med fordel dele 
og omplante dem 
efter deres blom-
string. Der findes 
flere forskellige 
sorter og arter, 
hvor størrelsen på 
blomsten samt 
fylden og mæng-
den af grøn farve-
stof varierer.

FAKTA
Forårsblomstrende løg 
lægges fra slutningen af 
september og helt hen til 
jul. Løg lægges så dybt, at 
det svarer til to gange lø-
gets højde. Husk at trykke 
jorden godt til bagefter og 
vand, hvis det er tørt.
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Det er nok den mest kendte og anvendte vinterblomstren-
de alpeviol, men der findes rigtig mange andre forskellige 
arter, der varierer i blomsterfarve og størrelse. Den er me-
get hårdfør, men blomsterne kan tage skade af hård frost. 
Det er en lav, tæppedannende knoldplante, der langsomt 
breder sig med sideknolde. Trives i almindelig veldrænet 
havejord. Blomstrer fra januar til februar måned.

Iris,  
Iris

Iris er en stor planteslægt med mange arter og krydsninger. En 
del af dem blomstrer allerede i begyndelsen af marts måned og 
er umådeligt flotte. Plant dem gerne i stenbedet, hvor den lette 
jord sikrer, at de vokser både solrigt og relativt tørt.
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Vinterblomstrende træ Oktoberkirsebær  
Prunus subhirtella 

’Autumnalis’

Et 3 – 4 m højt træ med en bred 
krone. Hvide til svagt rosa blomster, 

der i mildt vejr ses fra oktober til 
januar måned. Plantes et lunt sted 

med gode læforhold, så vinter-
blomsterne ikke svides. 

Juleroser,  
Helleborus niger

Juleroser vokser naturligt i skovbunden og elsker spagnumholdig jord. 
De har det godt i surbundsbedet, men må ikke tørre ud om somme-

ren. De hvide juleroser blomstrer fra december måned og ca. 
3 måneder frem – nogle dufter let. Planterne bliver omkring 

30 cm høje og skal plantes med 9 planter pr. m2.

Påskeklokker,  
Helleborus purpurascens

En af de tidligst blomstrende påskeklok-
ker er denne smukke rødblomstrende 
Helleborus. Den vokser meget lang-
somt, men er uundværlig i havens skov-
bundsbed eller surbundsbed. Blomstrer 
ofte fra januar måned og frem til marts.

Vinteradonis,  
Adonis amurensis

FAKTA
Nænner du at skære jule-
roser og påskeklokker ind 
til vasen, skal du ridse hele 
stænglen med spidsen af 

en kniv og sætte dem dybt i 
vand. På den måde opnår du 
lang holdbarhed af de meget 

smukke blomster.

V
interblom

strende Stauder

Lav, kun 20 – 40 cm høj 
kompakt staude med fint 
snitdelte grønne blade og ly-
sende gule blomster fra star-
ten af marts måned. I milde 
vintre blomstrer vinteradonis 
allerede i februar. Skal plan-
tes i spagnumholdig jord 
– gerne i surbundsbedet. 
Plant 9 planter pr. m2.

En effektiv bunddækkende staude, der både trives i sol og 
skygge. Plettet lungeurt fås i flere sorter med rosa, hvide 
og violette farver og bliver omkring 30 cm høje. Blomstrer 
fra begyndelsen af marts måned og helt hen i maj. Plant 6 
planter pr. m2.

Plettet lungeurt,  
Pulmonia saccarata
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Det er stadig sandt, at efteråret er det bedste tidspunkt på året til at plante nye træer, buske, bunddækkeplanter, 
stauder og ikke mindst til at lægge forårsløg. Omvendt betyder det ikke, at efteråret er det tidspunkt på året, hvor 
man KUN kan plante. Du kan sagtens plante alle dage, hvor det er muligt at grave i din have, blot er efteråret det 
tidspunkt, hvor langt de fleste plantninger lykkes med succes.
Denne version af Haveglæder efterår 2011 indeholder nyttige emner til dig og din have. Læs om, hvordan du høster 
dine krydderurter, og til hvilke formål du kan bruge dem i madlavningen. Læs Camilla Plums guide til førstegangs 
haveejere. Hvilke planter er et must, og hvilke kan man i første omgang godt undvære. Lad dig også inspirere af de 
mange blomster og planter til efterårets og vinterens have og krukker. Trænger du til en ny forhave, så læs havear-
kitektens anbefalinger og lad din gartner i dit havecenter hjælpe dig på vej. God fornøjelse!
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Find mere inspiration på 
www.haveinspiration.dk
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