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Planter til inspiration
4  Sensommerens dekorative aks 

Store græsser og mindre græsser. Brug 
græsserne som bunddækkende planter, eller 
brug de høje dekorative elefantgræsser og 
pampasgræsser i havens bede eller krukker.

32  Altid plads til slyng 
Mens toppen vokser sig stor og smuk, gem-
mer slyngplanternes rodsystem sig i jorden, 
hvor de ikke fylder ret meget. Kender du kle-
matisblomsternes mangfoldighed? Mangler 
du en slyngplante til et mindre pænt hegn?

44  Duftende stauder til sensommeren 
De er ikke til at stå for. De duftende stauder, 
der tilmed er gode at skære buketter af. I 
Danmark er sensommeren ofte bedre end 
sommeren, så du skal huske at have blom-
ster til denne sæson.

49  Træer for nørder 
Træer er vigtige for naturen og fuglenes 
trivsel i haverne. Udforsk nogle af de mindre 
kendte træer til haven i dette afsnit, hvor 
både tempeltræet og abernes skræk er 
beskrevet.

Portrætter
8  3000 forskellige narcisser 

Mød Carlos der samler på narcisser, men 
også lever af at producere dem. Se de flotte 
billeder fra hollandske Keukenhoof, der hvert 
år åbner dørene for publikum.

18  Hosta til alle 
Enemærkets hostahave ved Ringkøbing har 
plantet 1400 forskellige hosta ud i deres 
besøgshave. Hostaverdenen rummer meget 
store og helt små sorter, som du her får et 
overblik over.

38  En gårdhave i Haderslev 
Lis og Kurt Klünder har 150 m2 intensiv gård-
have midt i byen. Haven er meget personligt 
indrettet, og Lis bruger både meget tid og 
mange penge på at få haven til at ”virke” 
optimalt for hende.
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Nyttige tips til haven
28  Sådan planter du hæk 

Trin for trin – sådan planter du hæk og får 
projektet til at lykkes.

54  Sådan laver du din egen kompost 
Hækaffald, staudeafklip, grøntsagstoppe og 
græsafklip. Turen til genbrugsstationen er 
lang og irriterende, men hvordan kan man få 
gavn af haveaffaldet selv?

56  Nyttige haveredskaber 
Erfarne haveejere har værktøjet i orden, men 
hvilke redskaber og hjælpemidler er nød-
vendige for at få havearbejdet til at fungere 
optimalt?

Dyrk selv - spis selv
14  Blommer og søde kirsebær 

Hvem bestøver hvilke sorter, og hvordan får 
man succes med at dyrke blommer og søde 
kirsebær i haven? Når træerne bugner, hvad 
kan man så bruge de skønne frugter til?

26  Hindbær 
Sensommerens populæreste bær. De søde, 
dekorative og uundværlige bær, når du skal 
sylte. Se hvordan du selv gør det.

30  Brombær uden rifter 
Brombær med torne er yt – du får fantastiske 
bær på sorter, der er tornfrie. Læs hvordan 
du binder op og får mest ud af dine brom-
bær.

58  Æbler på mange måder 
Skønne æbler, grønne æbler, søde æbler 
og dem, der er sure og skal gemmes. Hvad 
skal man bruge alle de æbler til? Få gode 
idéer og læs, hvordan du laver din egen lille 
æblelund.
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Sensommerens 
        dekorative aks
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Det er ikke ualmindeligt, at prydgræsser bliver brugt flere og flere steder i offentlige anlæg. Rigtig mange 
havearkitekter tegner græsser ind i deres haveplaner, og det er der en årsag til. Når man sætter fokus på 
prydgræssernes lette bevægelser og deres mange små helt specielle detaljer, finder man ud af, at de er med 
til at give haverummet en ekstra dimension. Sanseligheden i aksene, der følger vindens bevægelser og den 
transparente virkning de høje græssers blomsteraks har, findes ikke andre steder i planteverdenen. 
Anvendelsesmulighederne er mange, for prydgræsser kan du få som 20 cm eller 2 m høje!

Græsser som bunddækkende planter

40 cm høj med op til 120 cm blomsteraks. Blomstrer 
fra juni – juli måned med grågule blomster. Placeres i 
fuld sol og i letdrænet jord. 5 pl. pr. m2

Bjørnegræs, Festuca

Alpehavre, Helictotrichon sempervirens

Japansk star, Carex

30 cm høj og 40 cm med blomster. Blomstrer fra 
maj - juni måned med grønlige blomster. Placeres i 
næsten fuld skygge og i god muldjord. 9 pl. pr. m2

10 - 25 cm høj og 25 - 35 cm med blomster. Blom-
strer fra juni – juli måned med brunlige blomster. 
Placeres i fuld sol eller let skygge og i sandholdige 
lette jorder med godt dræn. 9 - 12 pl. pr. m2
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Plantningstidspunkt
Græsser kan plantes året rundt. Det er dog nemmest at plante 
de høje græsser i det tidlige forår, inden de vokser sig høje og 
kraftige.

Selve plantningen
De fleste græsser vokser i almindelig havejord. Grav et 
plantehul, der er ca. 1½ gang så stort, som den potte-
klump du skal plante. Løsn jorden i bunden af hullet. Græs-
ser har ofte et kraftigt rodnet, og det kan være vanskeligt 
at få plastpotten fjernet. Brug en havesaks eller brødkniv. 
Er rødderne meget sammenvoksede, er det en god idé 
at rive dem lidt fra hinanden. Inden plantningen skal du 
vandmætte potteklumpen i en spand vand. Placér planten, 
så plantehøjden er ca. 1 – 2 cm under jordens niveau. Fyld 
plantehullet op med jord og lav en lille ”voldgrav” rundt om, 
så du nemmere kan tilføre vand.

Høje græsser t i l  havens bede

70 cm høj og 110 cm 
med blomster. Blom-
strer fra august - sep-
tember måned med 
grøngule blomster. Pla-
ceres i fuld sol eller halv-
skygge i fugtig jord ved 
vand. 3 pl. pr. m2

80 - 100 cm høj og 150 cm med blomster. Blom-
strer fra august - oktober måned med hvide 
blomsteraks. Placeres i næsten fuld sol og i god 
lerholdig jord. 2 pl. pr. m2

40 cm høj og 60 cm med blomster. Blomstrer fra august - oktober måned med 
brune blomster. Placeres i fuld sol. Plantes i kalkholdig og tør jord. 7 pl. pr. m2

100 cm høj og 140 cm med blomster. 
Blomstrer fra juni - august måned med 
gulbrune blomsteraks. Placeres i fuld 
sol i en god lerholdig jord. 4 pl. pr. m2

80 - 300 cm høj afhæn-
gigt af sorten og ca. 25 
cm højere med blomster. 
Blomstrer fra august - 
oktober måned med hvi-
de eller rødlige blomster-
aks. Placeres i fuld sol i 
en god lerholdig jord. 3 
pl. pr. m2

Rørgræs, 
Phalaris arundinacea

Pampasgræs, Cortaderia selloana

Lampepudsergræs, 
Pennisetum alopecuroides

Havesandrør, Calamagrostis

Elefantgræs, 
Miscanthus sinensis
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Valg af krukker
Græsser må aldrig drukne i vand. Sørg for at krukken er ud-
styret med store huller i bunden, så overskydende vand kan 
ledes væk fra rødderne. Sørg for at krukken er så stor, at din 
prydgræsplante kan være der. Dvs. at den skal være så stor, at 
rodklumpen ikke presses ned i krukken, men plantes i krukke-
muld i krukken. Desuden er det særdeles vigtigt, at du planter i 
frostsikre krukker, så de ikke sprænges om vinteren.

Jordblanding
Krukkens bund fyldes med godt drænende materiale. Det kan 
være store perlesten, lecakugler, knuste potteskår eller andet 
ikke vandsugende materiale. De fleste græsser er dyrket i en 
spagnumblandet jord, hvor pH niveauet er kalket op, så det 
passer de enkelte prydgræssers behov. Den jord, du skal plan-
te i, skal ligeledes tilpasses behovet hos de enkelte græsser. 
Anbefales en lerholdig jord, skal du iblande ler. Anbefales en 
muldrig jord, skal du plante i spagnum, og anbefales en sandet 
jord, skal du blande sand i jorden.

Plantningen
Gennemvand planten og fjern plastpotten. Placér planten i 
krukken, så overfladen kun lige dækkes af pottemulden. 

Vanding og gødskning
Vand godt til, så hele krukken er vandmættet. Vær opmærksom 
på, at tør pottemuld har svært ved at blive gennemvandet, så lad 
aldrig dine krukker med prydgræsser tørre ud – det dør de af! Gød 
med gødningsbolcher hvert forår. I dit havecenter kan du få vejled-
ning i, hvor mange gødningsbolcher du skal bruge til din krukke.

Beskæring
Lad toppen og de afblomstrede blomsteraks sidde på planten 
vinteren over. Nyd rimfrostens dekorative indslag og vent med 
at fjerne visne skud til tidligt forår. Nogle græsser er nemme at 
klippe tilbage, mens især de kraftige græsser er lidt sværere. 
Her kan en smal rive være et brugbart værktøj. ”Red” græstop-
pen igennem på kryds og tværs til de visne plantedele er væk.

Vand og gødning
Store græsser vokser meget og kræver forholdsvis meget 
vand. De har kraftige rødder, der hurtigt selv kan klare vand-
forsyningen, men det er vigtigt at fortsætte med vandingen i 
perioder med tørt vejr det første år efter plantningen. Mindre 
græsser kan tage skade af for meget vand. Deres rødder er 
meget fine og rådner let, hvis de kommer til at stå under vand. 
Mindre græsser skal vandes nænsomt. Både store og små 
græsser kvitterer for en let forårsgødskning.

Beskæring
Mange græsser er vintergrønne, men får svidningsskader, der 
om foråret ser kedelige ud. Da græsserne vokser ”indefra”, er 
det en fordel at klippe alle visne plantedele af tidligt om foråret, 
inden nyvæksten kommer. Når man har elefantgræsser, kan 
en tætkammet rive ofte fjerne sidste års nedvisnede blade og 
blomsteraks.
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Græsser som krukkeplanter
Kun fantasien sætter grænser for, hvilke græs-
ser, der kan plantes i krukker. Lad den hvislen-
de lyd af aks, der bevæger sig i vinden, flytte 
helt ind på terrassen. Brug dem enkeltvis eller 
lav små krukkefamilier med forskellige græs-
ser. Lav en grøn væg eller hæk med kraftige 
elefantgræsser, eller brug de lidt sartere græs-
ser sammen med andre blomstrende stauder 
og sommerblomster i sammenplantninger.
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Carlos er et kendt ansigt, når 
man i kredse af narcissussamlere 
skal finde nye sorter til samlingen
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3000 forskellige 
narcisser

Holland er landet, hvor der dyrkes rigtig 
mange blomsterløg. Oftest er det tulipa-
ner, som vi forbinder med hollandsk løg-
produktion; men producenterne i det flade 
land laver mange andre blomsterløg. Såle-
des var spændingen stor, da mødet med 
Carlos og hans 3000 forskellige narcisser 
oprandt.

Hollandsk løgeventyr
I Holland produceres der hvert år omkring 
5 milliarder tulipaner. Hos Carlos produ-
cerer de tulipaner på 10 hektar, og det 
bliver omkring 5 millioner, der kan høstes 
og sælges hvert år. Markedet er hårdt, for 
mængden af producerede tulipaner over-
stiger den mængde, som efterspørges. 
Denne situation var én af årsagerne til, at 
Carlos far gik i gang med at producere an-
dre løgplanter end tulipaner. Familien har 
i flere generationer arbejdet i branchen, 

hvor der er blevet produceret og handlet 
med løgplanter på auktionen. Gennem det 
store netværk til især England og USA, 
opbyggede Carlos far en stor viden om 
narcisser. Han indsamlede materiale og 
begyndte at krydse de mest interessante 
arter for at få nye spændende sorter, som 
han kunne sælge. 

Langvarig proces
Når man krydser narcisser og høster frø-
ene, tager det 5 – 6 år, før frøplanterne får 
deres første blomst. Hvert frø giver en ny 
plante, og der skal et stort udvælgelses-
forløb til for at finde nye interessante sor-
ter. Efter nogle år viser der sig flere interes-
sante nye planter. Nu skal de nye sorter så 
opformeres, så de kan sælges. Det tager 
20 – 25 år at opformere én knold til den 
kan fylde en hektar op. På én hektar kan 
man høste ca. 200.000 knolde hvert år. 

Passion blev til kæmpe samling
I dag har Carlos omkring 300 forskellige 
narcisser til salg. Han fortsætter faderens 
krydsnings- og udvælgelsesarbejde, og 

Et kig ud over en af de mange marker med parceller af udplantede narcisløg. Nogle af 
parcellerne er kun ca. en kvadratmeter, mens andre er større beregnet til opformering

Variationen er MEGET stor
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så opformerer han specielle sorter for 
samlere verden over. Han har derfor en 
samling på godt 3000 forskellige nar-
cisser. Et helt uoverskueligt antal for-
skellige små, store, enkle, fyldte, gule, 
hvide, orange, laksefarvede og meget 
smukke narcisser. Rigtig mange af sor-
terne kan spores tilbage til 1600 tallet, 
og samtidig fornyes sortimentet hvert år 
med flere nye sorter. Alt er noteret og 
katalogiseret, så der ikke sker ombyt-
ningsfejl. Sammen med kollegaer i både 
Holland og andre lande, udveksles hvert 
år materiale, så passionen fortsat hol-
des oppe. Selv den mindste lille detalje 
ved en ny sort studeres og vurderes – 
og nydes selvfølgelig også. For når man 

spørger Carlos, om han tjener penge på 
den store samling, smiler han blot og ry-
ster lidt på hovedet.

Årets gang for narcisser
Fra midten af juni måned høstes mar-
kerne. Toppen er nu helt visnet ned, 
og løgene har taget den næring til sig, 
som er nødvendig for at blive omplan-
tet. Løgene sorteres, og de løg, der er 
for små, bliver igen plantet i marken. In-
den marken igen tilplantes, sker der flere 
ting. For at undgå udsultning af jorden, 
tilføres den kompost eller lægges brak. 
Når en mark lægges brak, vil det sige, 
at den hviler fra den afgrøde, den sidst 
har haft. I braklægningsår kan man væl-

ge at dyrke korn eller så arealet til med 
grøntafgrøder, der ligeledes bidrager til 
jordens vedligeholdelse.
Når løgene er høstet, er det vigtigt at hol-
de dem tørre, så de ikke rådner. Ligele-
des er det vigtigt at sørge for, at de ikke 
går i gang med at spire. I store lagerrum 
opbevares løgene. Klimaet styres, så der 
sker det rette luftskifte, så luftens fugtig-
hed er nøjagtig, samt at temperaturen er 
konstant og tilpasset løgenes hvilestadie. 
Når løgenes plantesæson nærmer sig, 
pakkes løgene og leveres ud til havecen-
tre og planteskoler i både Holland, Skan-
dinavien, øvrige Europa og USA.
Carlos har omkring 300 forskellige narcis-
ser til salg.

Carlos anbefaler:
•	 	Læg	altid	narcisser	om	efteråret
•	 	Læg	 løgene,	 så	 de	 dækkes	 af	 to	 gange	

løgets højde. (Er løget 5 cm, skal det dæk-
kes af 10 cm jord

•	 	Gød	narcisser	(og	andre	forårsløgvækster)	
i marts/april måned med naturgødning

•	 	Klip	først	toppen	af	omkring	starten	af	juni	
måned, hvor man også kan dele løgklyn-
gerne i haven

I drivhuset vurderes nye sorter, som er på markedet. Skal de ind i sortimentet, 
eller er de ikke specielle nok?
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Narcisser
Narcissus er en planteslægt med omkring 60 arter i Euro-
pa og Asien. Her ses de vokse vildt i skovområder, på 
stenede bjergskråninger og på enge. De er alle løgplanter, 
som blomstrer fra marts – maj måned. Der findes helt bitte 
små arter, der kun bliver 5 cm høje og 60 cm høje påske-
liljer. Det ovale løg er tit et tvillingeløg, og du skal ikke dele 
det, men plante det som én plante. Når løget har fundet 
sig godt til rette, kan det sagtens vokse samme sted i 25 
år uden at skulle deles.
Narcisser er nemme planter, og de lyser godt op i forårsha-
ven. Vælg nogle tidligtblomstrende sorter og slut foråret af 
med pinseliljerne, der blomstrer næsten 2 måneder senere.

Keukenhof
Hollands levende løgkatalog hedder Keu-
kenhof. Her præsenterer landets løgavlere, 
det de kan. Og det er ikke så lidt! Parken er 
åben for offentligheden i to måneder hvert 
år; i 2013 fra 21. marts til 20. maj. Et overflø-
dighedshorn af bede tilplantet med løgvæk-
ster i farvespil og sammensætninger, der 
helt tager pusten fra én. Ud over at være en 
temmelig stor turistattraktion, bruges parken 

til at promovere og sælge løg til kunder fra 
ind- og udland. Løgproducenter og løgsæl-
gere viser ivrigt deres kunder rundt, og der 
bliver taget mange beslutninger om, hvilke 
sorter, der skal i salgskatalogerne til næste 
år. 
Keukenhof bruges desuden som inspirati-
onskilde for landskabsarkitekter, parkfor-
valtere og ansatte i stat og kommune, som 
ligeledes skal planlægge nye løgbede.
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Gul/orange med middelstore 
blomsterhoveder, der falder ind i 

naturen på en god måde. 

Yndefuld blomst i sarte farver. 
Sorten er forædlet i USA.

En perfekt udformet moderat 
størrelse blomst. God i en buket 

med vilde markblomster.

’Puppet’

‘Belle Estrella’

‘Angel Eyes’

Høje blomsterstæng-
ler med elegante, 
duftende blomster.

‘Fragrant rose’
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En robust sort med tilbagestrøgne blosterblade 
og lysende gul tragt. Sorten fejrer jubilæet for 

det engelske haveselskabs have Wisley.

Sødt duftende sort fra 
USA med hvide bloster-

blade og gylden tragt. Er 
i udspring cremefarvet. 

’Wisley’

‘Sweet love’

En dobbeltblomstrende hvid sort med rød midte.

’Viktoria’

Overdådig fyldt gyldengul 
blomst med et strejf af 
orange. Sorten har lang 
blomstringstid.

‘Queensday’
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Det hører barndommen til at være på blom-
meskud. At snige sig ind i naboens have, 
klatre op i blommetræets top og fylde lom-
merne med de allerstørste, søde og saftige 
blommer. Den efterfølgende mavepine er en 
bonus, som mange nok ville være foruden. 

Blommer 
Blommer i maden
Du kan bruge blommer til madlavningen på mange måder. Lav en nem dessert 
som blommegrød med fløde eller mælk på. Kog marmelade eller syltetøj eller skær 
dem i stykker og kom dem i salaten. Du kan også stege blommer på panden med 
lidt æbleeddike og spise dem til eksempelvis kylling. Du kan lave blommesaft, 
varm blommesuppe eller hvad med en krydret blommechutney. Mulighederne er 
mange, og måske finder du selv en god opskrift, hvori blommer indgår.

B L O M M E R  
E R  S U N D E

Frugterne indeholder både A og C vitami-
ner samt en del jern. Nyere tids meget fokus 
på antioxidanter har også fået blommer med 

på listen over frugter, der gavner kroppens im-
munforsvar og neutraliserer skadelige stoffer. 
Blommer skulle også være med til at øge ap-

petitten hos syge mennesker, ligesom de 
har en afførende virkning hos dem, 

der lider af forstoppelse.
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KRYDRET BLOMMECHUTNEY
900 g blommer
375 g hakkede løg
50 g frisk ingefær
100 g hakkede friske dadler uden sten
1 stykke hel kanel
1 tsk. stødt gurkemeje
1 spsk. let knuste spidskommenfrø
3 dl hvidvinseddike
100 g sukker
2 tsk. Ras el Hanout krydderiblanding (koriander, peber, paprika, kardemomme, al-
lehånde, muskat og nellike)
75 g ristede pinjekerner

Sådan gør du
Blommerne halveres og stenene kasseres. Frugterne hakkes groft. Blommer og ingre-
dienser kommes i en gryde, undtagen krydderiblandingen og pinjekernerne. Når sukke-
ret er opløst, koges blandingen op og skal nu simre uden låg i ca. 10 min. til blommerne 
begynder at koge ud. Tilsæt krydderiblandingen og pinjekernerne og lad det fortsat 
simre i ca. 20 min. til blandingen bliver tyk og moset. Kanelen fiskes op og kasseres, 
hvorefter chutneyen fyldes 
på rene glas.

BLOMMEGELÉ
Ca. 2 kg blommer
Saft af 3 citroner
1 spsk. hele nelliker
3 stykker hel kanel
75 g frisk ingefær i tynde skiver
3 dl rødvin
375 g sukker for hver ½ l saft

Sådan gør du
Blommerne halveres, men lad bare stenene sidde. Læg 
dem i en gryde med citronsaft, de halve citron-frugtrester, 
nelliker, kanel og ingefær samt 1 l vand. Blandingen brin-
ges i kog, hvorefter den skal simre uden låg i ca. 25 min. 
til blommerne er møre og mosede. Hæld blandingen i en 
saftpose og lad den stå natten over.
Tilsæt rødvin og afmål saftmængden. Ibland sukkeret og 
varm forsigtigt op til sukkeret er opløst. Bring saften i kog 
og lad det koge i omkring 20 min. eller til det gelerer. Fyld 
geléen på rene glas og luk til.

BLOMMEMARMELADE
Elsker du bare blommemarmelade er 
opskriften simpel

3 kg udstenede blommer
2 dl vand
1,3 kg sukker
stivelsespulver/Marmelit

Sådan gør du
Kom blommerne i en gryde med vand og lad 
dem koge møre. Tilsæt sukker og lad det 
koge 10 min. Lad lidt sukker være tilbage til 
iblanding af stivelsespulveret. Er du ikke vild 
med klumperne, kan en stavblænder råde bod 
på det. Marmeladen hældes på rengjorte glas.
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Har du ikke selv en have, der er stor nok til et blommetræ, og 
kender du ikke et sted, hvor du kan gå på blommeskud, er mulig-
heden for at plukke blommer i naturen faktisk til stede. Mirabeller 
findes både som gule, røde og sågar helt violette. Frugterne er 
relativt små, men træerne bærer ofte rigtig mange frugter.
Ønsker du dit eget mirabeltræ i haven, så skal du blot gå i dit 
havecenter, hvor du kan købe podede udvalgte sorter.
Har du brug for et storfrugtet blommetræ, er her et udpluk af de 
mest almindelige sorter:

Fin sød smag 
med god syreba-
lance. Rødviolet 
skræl med gult 
frugtkød. Mod-
ner fra midten af 
august måned. 
Skal bestøves af 
anden blomme-
sort.

Lækker sød grøngul blomme med blød skræl. Frugtbæ-
ring kan variere fra år til år. Sorten er selvbestøvende.

’Jubileum’

’Ouillins Reine Claude’

Dejlig kraftig smag. 
Aflang blå blomme 

med fast gult 
frugtkød. Modner 

fra slutningen af 
september. Kræ-
ver anden sort til 

bestøvning.

’Italiensk Sveske’

Tidlig moden blomme med rødviolet skræl og 
saftigt gulligt frugtkød. Ovale blommer i store 
mængder. Sorten er selvbestøvende.

Relativt store rødorange frugter på træer, 
der ofte bærer mange frugter. Hverken for 
sød eller sur i smagen. Modner fra septem-
ber. Er selvbestøvende.

’Opal’

’Victoria’ 

Valg af sorter
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OPSKRIFT
KIRSEBÆR- 
APPELSINSYLTETØJ
God til vaniljeis!
1 kg sorte eller røde 
udstenede kirsebær
700 g sukker
Saft af 2 appelsiner
Saft af 1 citron
6 spsk. appelsinlikør

Sådan gør du:
De udstenede kirsebær kommes i 
en gryde med appelsin- og citron-
saft samt sukkeret. Massen opvar-
mes under omrøring til sukkeret er 
opløst. Kom likøren i og bring gry-
den i kog. Skru derefter ned for var-
men og lad blandingen simre i ca. 
40 min. til den er tyk og sirupsagtig. 
Hældes på rene glas.

Der findes nok ikke nogen, som ikke 
bare elsker at smovse i søde kirsebær 
– gerne direkte fra træet. Er man den 
heldige ejer af et træ, der står godt og 
sætter mange frugter hvert år, vil invitati-
oner i højsæsonen være en kærkommen 
gestus. Fra bærrene er fuldmodne og 
til de rådner, er en relativt kort periode, 
så det gælder om at få plukket, spist og 
brugt bærrene på mange måder.

Søde 
 Kirsebær

’Lapins’
Søde og meget saftige store 
mørkerøde bær. Modner fra 
midten af august måned.
Selvbestøvende.

’Stella’
Søde og sprøde meget mørke 
store kirsebær. Modner fra 
slutningen af juli måned.
Selvbestøvende.

’Sunburst’
Purpurrøde søde, sprøde kir-
sebær, der modner fra midten 
af juli måned. 
Selvbestøvende.

’Merton Glory’
Rødgule store frugter med fint, 
blødt frugtkød. Modner sidst i 
juli måned. Sorten kræver be-
støvning fra andre kirsebær.

CLAFOUTIS –  
KIRSEBÆRTÆRTE
½ kg udstenede friske kirsebær
100 g hvedemel
100 g sukker
Lidt salt
4 æg
2 æggeblommer
Ca. 5 dl sødmælk
2 – 3 cl rom

Sådan gør du:
Lad de udstenede kirsebær trække i rom og lidt sukker i ca. 1 time. Bland en 
pandekagedej af ingredienserne, og hæld halvdelen af dejen i en smurt tærte-
form. Bag den i en 190 grader varm ovn i ca. 10 min. Tag tærten ud og fordel 
kirsebærrene. Hæld så resten af dejen over og bag tærten færdig i ca. 30 min.

Udstening af kirsebær
Når man skal fjerne sten fra kirsebær, er det en god 
idé at rykke udenfor. Det sviner nemlig rigtig meget! 
Køkkenredskabet, der er udarbejdet til at klemme 
stenene ud, virker efter hensigten, men har man 
ikke et sådant, kan en skarp kniv også bruges.

Valg af kirsebærsorter
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Én af de plantegrupper, der er værd at 
samle på, er Hosta – eller på dansk funkia. 
Der findes rigtig mange forskellige sorter, 
som med kompositioner af blå, grønne, 
hvide og gule bladfarver udgives i symfoni-
er med meget store, store, medium, min-

dre, små og bittesmå blade igen krydres 
af bladformer fra lange smalle over i 

hjerteformede og helt skålformede. 
PAS PÅ ikke at blive helt nørdet, 
hvis du forelsker dig i hosta.

Kærlighed til hosta 
som levebrød
Enemærkets Hostahave ved Ring-
købing i Vestjylland er et særsyn, 

der er værd at rejse efter. Og mange 
har taget turen forbi haven allerede. 

4500 besøgende havde haven sidste 
år, og 2012 ser endnu mere lovende ud. 

Et flot resultat for en relativt nyopført be-
søgshave. Det er Ester og Vilhelm Knud-
sen, der står bag den flotte have, som de 
bor midt i. De mødte hinanden for 15 år 
siden, hvor de i byen Spjald først indret-

tede deres have med planter, som de 
godt kunne lide. Egentlig har ingen af dem 
gartnerbaggrund, men Ester har arbejdet 
på en planteskole i fem år. De brugte me-
get tid på at besøge haver i Danmark og 
faldt tit for hosta, som altid stod flot. Med 
en lidt intensiv ”jagt” på spændende sor-
ter nåede parret op på 25 – 30 forskel-
lige. Men noget manglede. Haven i Spjald 
havde ikke store løvtræer, hvilket er sand 
lykke, når man er hostanørd. Hurtigt op-
stod idéen om at lave en STOR have, som 
også kunne anvendes som besøgshave 
med tilhørende plantesalg. Altså var grun-
den lagt for både at udleve hosta-hobby-
drømmen og samtidig kunne leve af det. 
Besøgshaven skaber indtjening for én 
person.

Faldt for Enemærket
Ejendommen Enemærket har et jordtil-
liggende på 5 ha. Lige nu er haven ca. 1 
ha stor, mens det øvrige jordtilliggende 
er skov. Da Ester og Vilhelm overtog ste-
det, var der næsten ingen have. En gam-
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mel frugtplantage fyldte op på arealerne 
udenom det nyrenoverede stuehus. I alt to 
tønder land blev ryddet den første vinter i 
2004, efter overtagelsen 1. januar. Jo flere 
gamle og halvdøde træer, der blev fjernet, 
jo mere tegnede der sig et billede af formen 
på den nye have. De letløvede bøge- og 
egetræer skabte muligheder for bede til de 
elskede hosta, som de ønskede at vise. 
Arealet var relativt fladt – i modsætning til 
den have, som parret havde i Spjald. Beho-
vet for at bygge bede op var hurtigt en rea-
litet, som indbefattede sten – mange sten. 
Sammen med granrafter, er stenene med 
til at forme havens mange, lange bede. 
Selve udformningen af bedene er blevet til 
med ”haveslangemetoden”. Lægger man 
en rigtig lang haveslange ud og ”sparker” 
den i den form, som bedene skal aftegnes 
i, får man et rigtig godt resultat. 

Jordens beskaffenhed
I Vestjylland har man sjældent lerjord. Ofte 
er det lette jorder – sandjorder. Det er også 
tilfældet hos Enemærkets Hostahave. Da 

haven er anlagt i et skovområde, er san-
det sort. Sort, fordi årtiers planteaffald har 
formuldet sig i skoven og nu er omdannet 
til særdeles nyttig humus. ”Vi har ikke stu-
deret hosta og deres behov for jordblan-
ding. Vi spørger ikke planterne, hvad de 
kan li’ og ikke li’. Vi gør det bare og får 
nogle erfaringer ud fra disse beslutninger”, 
fortæller Ester Knudsen. Og det har vist 
sig, at jorden i skoven er god til at få hosta 
til at trives. Erfaringen viser, at hosta hel-
lere vil stå tørt end i våd jord. Det betyder 
også, at planterne skal have vand i tørre 
perioder, for vandet slipper hurtigere op i 
den lette jord. ”Vi skal også gøde de store 
hosta ekstra, for ellers vil de enorme blade 
ikke udvikle sig helt så godt”, medgiver 
Ester Knudsen. Omvendt er det helt tyde-
ligt, at de helt små minihosta skal have det 
meget nøjsomt – nærmest udsultes lidt, 
før de ser allerbedst ud.

Ville gerne købe planter
Når man besøger private haver, vil man 
også gerne kunne købe nogle af de vidun-

Hosta til alle

Vidste du at…
Hosta med blådug-
gede blade står bedst 
under løvtræer? Så de 
får den stærke forårs-
sol, og når træerne får 
blade, vil den vand-
rende skygge, som 
tillader morgen- og 
aftensol på bladene, 
fortsat sørge for en flot 
blå farve.

”

Frodighed og farvespilBuede bede med løvfældende træer til at give hosta let skygge
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derlige planter, man ser, med hjem. Man 
noterer og fotograferer for at gå i havecen-
trene for at få planterne, men her-og-nu 
glæden ved at kunne købe, savnede par-
ret. Derfor åbnede de for salget af mange 
af de prægtige sorter, som de har plantet 
ud i haven. ”Vi har planter til Fru Jensen, til 
plantesamleren, og så har vi enkelte planter 
til samlerne eller nørderne – om man vil”, 
fortæller Ester, som hver vinter laver en 
lang bestillingsseddel over de planter, som 
de gerne vil have i den kommende sæson. 
De rigtigt sjældne eksemplarer er vanske-
lige af få fat i, så det er ikke hvert år, at de 
kan fås. Hosta produceres ved deling eller 
i laboratorier med meristemformering. De 
mest sjældne typer produceres kun i et lavt 
antal hvert år, for moderplantematerialet er 
begrænset – og sorterne er meget speciel-
le. Når planterne bliver formeret i laborato-
rier, kan de blive produceret i større antal, 
ligesom de sorter, der er mest almindelige 

jo bliver delt fra store produktioner af mo-
derplanter i marken. 

Stadig nye sorter finder indpas 
på et marked, hvor der er rigtig 
mange hosta-elskere
Det er især amerikanske forædlere, der 
krydser de forskellige hostatyper med hin-
anden og får nye sorter frem. Når sorterne 
har vist deres værd, kommer de til Europa 
og bliver testet på markedet her. Der er 
virkelig tale om en besættelse om at finde 
den største eller den mindste. Således 
måles der bladstørrelser på mere end en 
halv meter og ned til under 1 cm. For at 
gøre det mere overskueligt har man valgt 
at opdele hosta i 9 forskellige størrelser 
fra mini til XL og det er der ganske me-
gen fornuft i, når man efterfølgende skal 
have placeret planten i bedet. Når man 
planter hosta fra ydergrupperne kræver 
det lidt øvelse, og Ester anbefaler da også 

nybegyndere nogle af de mere solide og 
nemme sorter, som man kan øve sig på.

Esters favoritter
Når Ester selv skal komme med sine fa-
voritter, er der rigtig mange. Dog er der 
enkelte sorter, som sniger sig ind flere ste-
der i haven. Én af dem er ’El Niño’. Dens 
lysende bladfarver får automatisk øjet til at 

El Niño

Mange stier gennem haven giver gæsterne mulighed for at komme helt tæt på planterne

Den meget store græsplæne binder de organisk formede bede sammen. 
Plænen er desuden passet så eminent, at den højst sandsynligt ville vinde en 
pris som green på golfbanen

Fra udkigsposten ”Granly” kan man danne sig et overblik over haven og 
fornemme havens placering i skoven
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13
 1. Man kan altid finde et ”hul” i haven til en hosta

 2.  Plant en hosta og lad den stå i ca. 4 år. Derefter vil den for 
alvor vise, hvad den duer til!

 3.  Hosta kan plantes i langt de fleste jordtyper, men bryder sig 
ikke om tung våd jord

 4.  Jo mindre hosta du planter, jo mere sandblandet skal jorden 
være

 5. Plant store hosta bagest i bedet – gerne solitært

 6.  Brug de mellemstore hosta som kantplanter

 7. Plant minihosta i stenbedet

 8.  Gød bede med hosta med NPK gødning om foråret, når de 
begynder at ”titte” frem

 9.  Giv ekstra gødning i form af naturgødning til de ekstrastore 
af slagsen – dette gøres 1 – 2 gange i sæsonen, når de har 
helt udviklede blade

10.  Brug langtidsvirkende gødning, når du planter hosta i kruk-
ker

11.  Tøm krukkerne, når hosta er vokset helt ud til kanten af 
krukkerne – du kan sagtens plante dem i haven

12.  Beskær de ældste hosta i det tidlige forår. Brug en skarp 
spade (staudespade) og skær lagkagesnit ind mellem de 
”spidse” nye skud. Fyld hullet op med jord. Bagefter udvikler 
planten sig endnu flottere med endnu større blade

13.  Har du snegleproblemer, så plant de kraftige typer med læ-
deragtige blade – dem synes sneglene ikke så godt om. 
Bekæmp sneglene med bræmmer af Ferramol sneglegift.

gode råd fra  
   Ester og Vilhelm

stille skarpt på netop det sted, hvor den 
er plantet. En anden sort er ’June’, som 
nærmest er uundværlig i haven. Tænk 
sig, at denne sort har forskellige udtryk 
afhængigt af, hvor meget lys den får. Des-
uden får ’Halcyon’ plads flere steder, hvor 
der skal være en rolig, lidt større flade. De 
meget duggede blålige blade er indbe-
grebet af hosta for Ester. En af de mest 
elegante sorter er ’Tom Schmid’, der hø-
rer til gruppen af Large og har flotte op-
rette bladstængler. Og så kommer man 
ikke uden om ”museørehosta”. De helt 
små, lidt krøllede bladmuseører, der næ-
sten føles helt bløde at røre ved. Egentlig 
er det mest bladene, som Ester er vild 
med og fascineres af. De blåduggede 
med riflede blade – gerne de storbladede 
af slagsen, drages hun også af. De mere 
tyndbladede og ”slaskede” typer har en 
tendens til at tage skade af de kraftige 
sommerregnskyl og tager sig knapt så 

De mange bede med hosta er blandet med 
både blomstrende surbundsplanter og sted-
segrønne specialiteter

Dannebrog vajer for vinden, når haven er åben
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godt ud senere på sommeren. De mere 
robuste typer klarer sig bare rigtig godt 
under de danske himmelstrøg og er helt 
uundværlige i haven som bunddækkende 
planter – der vokser jo slet ingen ukrudt 
under sådan et bladlag.

Lærer af de mange besøgende
Haven har, med sine omkring 1400 for-
skellige sorter, en stor tiltrækningskraft for 

nørdede hostasamlere. ”Dem kan vi ikke 
lære noget, men vi lytter gerne til deres 
erfaringer og råd, som de heldigvis gerne 
deler ud af”, smiler Ester. Også større og 
mindre grupper af foreninger bruger ha-
ven som udflugtsmål. Det overdækkede 
siddeareal er ofte fyldt med gæster, der 
selv medbringer mad og drikkevarer. En-
tréen i haven er til at overskue, og børn er 
velkomne, når blot de holder sig fra at gå 

på line på de mange stendiger. ”Langt fra 
alle går herfra med indkøbte planter, men 
jeg er sikker på, at næste gang de har et 
hul i havens bed, så kommer de i tanke 
om de fantastiske egenskaber, som hosta 
har”, fortæller Ester, der flittigt tager imod 
bestillinger på de større selskaber, så de 
ikke kommer på samme tidspunkt.

Forskellige hosta plantet i samme bed – læg mærke til afstanden mellem planterne, der giver hver sort lov til at udfolde sig, uden at blive klemt

Hytten i haven falder godt i hak med haven i skoven, og både 
fugle og mennesker kan nyde havedammen og det lille springvand Tænk at en enkelt hosta kan give så mange synsindtryk med den rette placering?
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Hosta ‘Wide Brim’
Højde: 30 cm
Hjerteformede grønne blade med 
brede cremegule – senere mere 
hvide kanter. Placeres i halvskyg-
ge/skygge. Blomstrer i juli måned 
med lavendelfarvede blomster.

Hosta ‘Blue Cadet’
Højde: 30 cm
Blågrønne afrundede blade. Placeres i 
sol eller skygge. Blomstrer i juni – juli med 
lavendelfarvede blomster.

Hosta ‘Cherry Berry’
Højde: 30 cm
Aflange hvide blade med grøn kant. Placeres 
i halvskygge/skygge. Røde blomsterstilke 
med mørklilla blomster i juli – august måned.

Hosta ‘Snowflakes’
Højde: 30 cm
Smalle grønne glinsende 
blade. Placeres i sol/halv-
skygge. Blomstrer i juli – 
august med hvide blomster.

Hosta ‘So Sweet’
Højde: 30 cm
Aflange grønne blade med cremegule – 
senere hvide kanter. Placeres i halvskyg-
ge/skygge. Blomstrer i juli – august med 
lyslilla/hvide blomster, der dufter.

Hosta ‘Golden Tiara’
Højde:  30 cm
Små hjerteformede grønne blade 
med lysere kant. Placeres i halv-
skygge/skygge. Blomstrer i juli – 
august med mørklilla blomster.

De mindre og helt små hosta

S/M

S/M

S/M

S/M

S

S

Hosta 
‘Blue Mouse Ears’
Højde: 10 – 20 cm
Små kraftige museøre-
lignende blågrå blade. 
Placeres i sol/halv-
skygge. Blomstrer i juli 
– august med lavendel-
farvede blomster.

Mini/S

hosta til din have30
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Hosta ‘Fire & Ice’
Højde: 40 cm
Blanke hvide blade med 
grønne kanter. Placeres i 
halvskygge/skygge. Blom-
strer i juli – august med 
lavendelfarvede blomster.

Hosta ‘June’
Højde: 50 cm
Blade med gyldengul farve og limegrønne nuancer og 
blågrønne kanter. Placeres i sol eller skygge. Blomstrer 
i juli – august med lavendelfarvede blomster.

Hosta ’Fortunei  
Aureomarginata’
Højde: 60 cm
Store grønne blade med 
cremegule kanter. Placeres 
i halvskygge/skygge. Blom-
strer i juli måned med lyse 
lavendelfarvede blomster.

Hosta ‘Night Before Christmas’
Højde: 45 cm
Spidse hvide blade med brede grønne kanter. 
Placeres i sol eller skygge. Lavendelfarvede 
blomster i juni – juli måned.

Hosta 
‘Red October’
Højde: 50 cm
Aflange grågrøn-
ne blade med lys 
underside. Blad-
stænglerne er 
mørkerøde. Place-
res i sol eller skyg-
ge. Lavendelfar-
vede blomster i juli 
– august måned.

Hosta 
‘Praying Hands’
Højde: 60 cm
Smalle, oprette, spidse, 
drejede grønne blade med 
meget smal cremefarvet 
kant. Placeres i sol eller 
skygge. Lavendelfarvede 
blomster i juli – august.

Hosta ‘Devon Green’
Højde:  40 cm
Skinnende læderagtige grønne blade. Place-
res i sol eller skygge. Blomstrer i august må-
ned med lavendelfarvede blomster.

Hosta ‘Undulata Mediovariegata’
Højde: 45 cm
Bølgende hvide blade med bred grøn 
kant. Bladene snor sig. Placeres i halv-
skygge/skygge. Blomstrer i juli – august 
med lavendelfarvede blomster.

Hosta ’Fortunei Albopicta’
Højde: 50 cm
Gulgrønne blade med smalle mørke-
grønne kanter. Bladene bliver mere 
grønne hen over sommeren. Place-
res i sol/halvskygge. Blomstrer i juli – 
august med lavendelfarvede blomster.

Hosta ‘Halcyon’
Højde: 50 cm
Hjerteformede tykke meget blå blade. Place-
res i sol eller skygge. Blomstrer i juli – august 
måned med lavendelfarvede blomster.

Hosta ‘Undulata 
Albomarginata’
Højde: 60 cm
Bølgende grønne 
blade med smal hvid 
kant. Placeres i sol 
eller skygge. Blom-
strer i juli – august 
måned med laven-
delfarvede blomster.

M

M M

M M

M

M

M

M

M

M

De mellemstore hosta
hosta til din have30
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Hosta ‘Elegans’
Højde: 80 cm
Store rynkede blågrønne blade. Placeres 
i sol eller skygge. Blomstrer i juni – juli må-
ned med næsten helt hvide blomster.

Hosta ‘Great Expectations’
Højde: 60 cm
Runde lidt rynkede cremegule blade med blågrønne kanter. Placeres i sol 
eller skygge. Blomstrer i juli – august med sart lilla, næsten hvide blomster.

Hosta ‘Krossa Regal’
Højde: 80 cm
Opretvoksende kraftig sort 
med gråblå blade og bøl-
gende kanter. Placeres i sol 
eller skygge. Blomstrer i juli – 
august med lavendelfarvede 
blomster.

Hosta ‘Fortunei 
Hyacinthina’
Højde: 70 cm
Store hjerteformede grå-
grønne blade. Placeres i 
sol eller skygge. Blomstrer 
i juli – august med laven-
delfarvede blomster.

Hosta ’Blue Angel’
Højde: 100 cm
Meget store blågrønne 
blade. Placeres i sol eller 
halvskygge. Blomstrer i 
juli måned med lyse lilla 
blomster.

Hosta ’Gold Standard’
Højde: 70 cm
Store hjerteformede gyldentgule blade med mørke-
grønne kanter. Placeres i sol eller halvskygge. Blom-
strer i juli – august med lavendelfarvede blomster.

Hosta ‘Royal Standard’
Højde: 60 cm
Store grønne, skinnende bla-
de. Placeres i sol eller skyg-
ge. Duftende hvide blomster 
i august måned.

Hosta ’Big Daddy’
Højde: 70 cm
Store bølgende blågrå bla-
de. Placeres i sol eller skyg-
ge. Blomstrer i juli – august 
med sart lavendelfarvede, 
næsten hvide blomster.

Hosta ‘Sum and Substance’
Højde: 100 cm
Meget store gulgrønne runde blade 
med bølger. Placeret i sol giver lyse 
blade – placeret i skygge giver mør-
kere blade. Blomstrer i juli måned 
med mørklilla blomster.

Hosta ‘Patriot’
Højde: 55 cm
Oprette mørkegrønne blade med helt hvide 
kanter. Placeres i sol eller skygge. Blom-
strer i juli – august med sarte lilla blomster.

Hosta ‘Frances Williams’
Højde: 70 cm
Store runde blågrønne blade med gyldne 
limegrønne kanter. Placeres i sol eller 
skygge. Blomstrer med næsten rent hvide 
blomster i juni – juli måned.

Hosta ’Francee’
Højde: 70 cm
Store runde grønne blade med smalle 
hvide kanter. Placeres i sol eller skygge. 
Blomstrer i juli – august med lavendelfar-
vede blomster.

M/L
M/L

M/L L

L

L

L

L

L

L

XL

XL

De store og 
MEGET store hosta

hosta til din have30
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Hindbær
Mindre børn 

elsker at finde 
modne hindbær – og 

det er en god beskæfti-
gelse om sommeren at 

høste bær fra haven 
sammen med de 

små

Hele sommeren igennem kan vi 
købe hindbær i butikkerne. De 
små bakker med de velsmagen-
de bær kommer fra plantager, 
hvor de håndplukkes, nedkøles 
og hurtigt transporteres frem til 
butikkerne. Bærrene taber rigtig 
meget af deres smag i denne 
proces. En nærliggende tanke er 
derfor at dyrke hindbær i egen 
have, men hvordan gør man?

HINDBÆRROULADE
2 æg
1 dl sukker
1½ dl hvedemel
1½ tsk. bagepulver
1 spsk. koldt vand

Sådan gør du:
Alle ingredienser blandes og hældes ud på bage-
papir. Bages i ovn v. 200 grader C i 7 min. Mens 
kagen er varm, løsnes den fra bagepapiret (hvis 
den sidder fast, er en isterning på bagsiden af pa-
piret et godt tip). 1 dl hindbærsyltetøj fordeles på 
kagen, der derefter rulles og vendes i perlesukker.
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Plantetidspunkt
Hindbær dyrket i potter kan du plante året 
rundt. Hindbær som barrodede planter, kan 
du plante tidligt forår og om efteråret.

Planteafstand
Plant i rækker med 40 cm mellem hver plante 
og 1,5 m mellem hver række.

Opbinding
Hindbær kræver opbinding. En metode er at 
lave T-formede træstativer og trække snore/
wire rundt, så de lange bærbærende skud kan 
holdes oppe.

Vand og gødning
Hindbær skal plantes i almindelig fugtig have-
jord, men tåler ikke at stå i meget våd jord. De 
gødes hvert forår, når de begynder at bryde 
med de første lysegrønne skud. Brug gerne 

en naturgødning, som holder i en længere pe-
riode.

Beskæring
Sommerhindbær danner blomster på fore-
gående års skud. Det er disse blomster, som 
ender med at være hindbær, og derfor skal 
disse skud ikke klippes af om foråret. Man 
klipper kun de ”gamle” skud af, som sidste år 
bar frugter.
Efterårshindbær danner blomster på indevæ-
rende års skud. Efterårshindbær skal derfor 
klippes helt tilbage hvert forår. Glemmer du 
at klippe efterårshindbær tilbage, får du som-
merbær på meget lange skud; og busken bli-
ver lidt forvirret over at skulle danne bær to 
gange.

Høst
Hindbær modner over en lang periode. Som-
merbærrene modner fra midten af juli måned, 
og en måned frem kan du flere gange om 
ugen høste bær. Efterårsbærrene starter ofte 
med modne bær fra midten af august måned, 
og man vil ofte kunne finde modne bær helt 
hen til november måned – sidst på efteråret 
vil bærrene dog ikke indeholde meget sødme.

Sådan får du succes med hindbær

Brug de 
friske hindbær i 

en smoothie eller 
som frugtcreme 
til is og kager

Sommer-
roulade med 

friske hindbær – 
hjemmegjort fra 
ende til anden
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Sådan planter du hæk
Der er mange argumenter for at vælge et levende hegn i stedet for et stakit. Et levende 
hegn holder i rigtig mange år, og så skal det ikke males! En hæk er en god lydmur mod 
larmende trafik eller naboer. Og så er en hæk med til at skabe ly for insekter og mange 

smådyr, som indgår i havens kredsløb – altså en slags insekthotel. 

Plant en dobbeltrækket hæk, 
hvis du ønsker en meget bred 
og helt tæt hæk.

Vil du plante hæk i en bue, kan 
du optegne buen ved hjælp af en 
snor med en pind i begge ender. 
Den ene pind fæstnes i jorden, 
mens den anden pind optegner 
cirklen, som du kan plante i.
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1. Mål arealet op
Gartneren i dit havecenter vil spørge dig om længden af 

det areal, hvor din nye hæk skal stå. Informationen er vigtig, for 
antallet af hækplanter, du skal bruge, afhænger af, hvor lang din 
nye hæk er. De fleste hække plantes med 4 – 5 planter pr. meter.

2. Hvilken hæk?
Ønsker du en stramt klippet hæk, en uklip-

pet blomstrende hæk eller måske en stedsegrøn 
hæk? Mulighederne er mange, og du kan søge 
inspiration fra denne artikel, der tidligere har været 
bragt i Haveglæder. 

3. Rens jorden
Jorden, som du skal plante i, skal være fri for planter, 

ukrudt og sten eller andet uønsket materiale.

4. Forarbejd jorden
Det er meget svært at plante i jord, der er stenhård og 

ubekvem. De nye hækplanter ønsker god, porøs og luftig jord. Er 
din jord meget lerholdig, kan grus være nyttig at tilføre. Er din jord 
meget humusrig og mørk, bør du tilføre kalk i forbindelse med 
plantningen. Jorden omkring nybyggede huse er næsten altid 
lettere ødelagt af maskiner. Lider jorden af ”traktose”, bør du få 
den grubbet eller løsnet med et jordbor. Almindelig havejord kan 
du plante direkte i. Du kan grave jorden, som du skal plante i, el-
ler du kan bruge en jordfræser. Det er vigtigt, at jorden er løsnet 
i dybden. Planterendens mål skal være min. 40 cm i dybden og 
ca. 25 – 30 cm i bredden.

5. Tag så turen til dit lokale havecenter
I dit havecenter kan du få den endelige vejledning i, hvil-

ken hæk du skal plante. Her kan du også få et overblik over de 
størrelser af planter, som du kan plante. Vil du plante en ung 
hæk, som tager tid om at vokse op, eller ønsker du en færdig 
hæk med det samme?

6. Plantetidspunkt?
Er planterne, som du skal plante, dyrket i potter, kan du 

stort set plante hele året rundt. Er planterne barrodede (uden 
jordklump), kan du kun plante forår og efterår. 

7. Sidste klargøring
Når du har hentet din nye hæk, skal den plantes. Spænd 

en snor mellem to pæle, så den står stramt. Planterne skal følge 
snoren, så den nye hæk ikke bliver skæv.

8. Plantning
Planter du fra potter, skal potteklumpen være vand-

mættet, inden du fjerner potten og placerer planten. Planter 
du barrodede planter, må du ikke lade de bare rødder ligge og 
tørre ud. Sørg for at de ligger i poserne lige, indtil de plantes. 
Alle rødder skal med ned i planterenden. Kan de ikke være der, 
skal du grave en bredere rende. Husk at sprede rødderne - de 
må ikke vikles rundt om hinanden. Plantehøjden skal være den 
samme, som den planterne har vokset i, mens de var i plante-
skolen. Træd den løse porøse jord til omkring hver plante.

9. Vanding
Vand din nyplantede hæk 

rigeligt. Vandet er med til at få 
kontakten mellem jord og rødder 
optimal, så de hurtigt går i gang 
med at vokse. Grundvand med 
ca. 20 – 30 l vand pr. meter hæk. 
Etablering af siveslange i forbin-
delse med plantningen kan varmt 
anbefales. Den nyplantede hæk 
skal ALTID vandes i tørre perioder 
hele det følgende år.

10. Flis
Flis hæmmer ukrudt i at spire, og flis mindsker for-

dampningen fra jorden. Der findes mange forskellige produkter 
af barkflis og træflis. Gennem årene har man lavet afprøvninger 
og forsøg med flisdækning i beplantninger og hække. Træflis kan 
udskille skadelige syrer, som risikerer at hæmme etableringen af 
nye planter. Barkflis skader meget sjældent. De fleste træ- og 
barkflisprodukter, som havecentre sælger, går gennem en kom-
posteringsfase, så disse skader undgås. Har du selv lavet træflis, 
skal det ligge i bunker og ”luftes” med jævne mellemrum i mindst 
et år, før det kan bruges.

HUSK
•	 	Fjern	 allerede	 eksisterende	 ukrudt,	 barkflis	 hjælper	 kun	 for	

ukrudt, der flyver til
•	 Læg	10-15	cm	barkflis	på
•	 	Hold	øje	med,	om	jorden	er	tør	under	barkflisen	–	skal	hækken	

vandes?
•	 Gød	med	ekstra	kvælstofgødning
•	 Barkflis	holder	ca.	4	år

www.danskehavecentre.dk
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De glinsende sorte bær med den kraftige smag er en absolut favorit i 
mange sensommerretter. Brombær i salaten, på pandekagerne eller i 
den hjemmelavede is. Bærrene har en kraftig farve og en meget aroma-
tisk smag. Derudover har brombær den gode egenskab, at de holder i en 
uge i køleskab, efter de er plukket.

Årets gang for brombær
I maj – juni måned blomstrer knopper, der er dannet på sid-
ste års skud. Samtidig begynder planten at danne nye skud 
fra basis af planten. Disse skud vil ikke bære frugt samme 
år, men er de skud, der til næste år bærer frugter. Når blom-
stringen er overstået, vokser blomsterbunden op og mod-
nes i løbet af sommeren og sensommeren. De første modne 
bær kan ofte plukkes allerede fra slutningen af juli måned, 
og mange sorter formår at danne modne bær langt ind i ef-
teråret.
Efter høst skæres de bærbærende skud helt ned til jordover-
fladen, så de nye skud kan komme til. Får du ikke beskåret 
om efteråret, kan det sagtens nås det følgende forår, hvor 
gødskningen af planterne også gøres.

Brombær 
        uden rifter
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Tornfrie sorter
Mange kan finde barndommens minder frem om turen til skovbryn 
og levende hegn ved landmandens mark, hvor hele familien var iført 
langærmede trøjer og små spande. Man kravlede i hegnene, for de 
bedste bær var i toppen, hvor solens stråler havde frembragt de 
allerflotteste og sødeste bær. De vitaminrige frugter sad på torne-
fyldte lange skud med et væld af insekter – især korsedderkopper. 
Hegnene findes heldigvis stadigvæk, og mange familier ynder stadig 
denne aktivitet. Skulle du have behov for kun at gå i egen have for 
at fylde den lille spand med brombær, har du mulighed for at plante 
brombær, der ikke er torne på. Forædlingen har de seneste 15 – 20 
år krydset de gode egenskaber fra de vilde, tornede brombær ind 
i de tornfrie sorter, så nu får du velsmagende bær uden rifter. I dit 
havecenter kan de hjælpe dig med at finde den brombærsort, der 
passer til dig og din have.

Plantning af brombær
Du kan plante pottedyrkede brombær året rundt. Fra brom-
bærbuskenes naturlige voksested ved vi, at jorden, de vokser i, 
skal være næringsrig og fugtig, men ikke våd. Brombær kræver 
ofte lidt ekstra vand i løbet af sommeren for at kunne give store, 
flotte bær. Har du en lidt sandet jord i din have, skal du blande 
ler og spagnum i plantehullet. Har du en meget tung jord, skal 
du blande sand og spagnum i plantehullet.

Afstand
Brombær vokser kraftigt. Ønsker du at plante mere end én 
brombær, skal du plante med 2 meter mellem hver busk. Plan-
ter du i flere rækker, skal der være 1,5 – 2 meter mellem ræk-
kerne.

Opbinding
De fleste tornfrie sorter når at få et par meter lange skud. De 
vil falde ned og eventuelt knække, hvis de ikke bindes op. Man 
kan lave et espalier, trække nogle vandrette tråde eller fæstne 
skuddene på en stolpe. De bedste bær vil du høste, hvis du 
får hver ranke bundet ud på vandrette tråde. De bærbærende 
ranker bindes på den øverste tråd, mens de nye skud bindes 

på den laveste tråd. På dette ”system” får bærrene en god 
mængde sol, der er med til at modne dem og give dem et stort 
sukkerindhold.

I krukker
Har du ikke plads til et større opbindingssystem, kan man godt 
dyrke brombær i krukker. Der findes sorter, der vokser mere 
opret og ligner en busk.

Hvis du ikke beskærer
Lader du blot din brombærplante passe sig selv, vil du ad åre 
få et brombærkrat med visne grene og friske grene imellem 
hinanden. Brug derfor lidt tid på dine brombær hvert år - det 
lønner sig.

Plantevejledning

BROMBÆRSYLTETØJ

1 kg brombær
3 dl vand
1 kg sukker
1 dl gin
Bring de rensede bær og vand i 
kog i en gryde og lad det simre i 
10 min. Tilsæt sukkeret og kog i 
yderligere 3 min. Tilsæt derefter 
gin og hæld blandingen på ren-
gjorte glas.
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Man siger, at slyngplanterne i vores 
haver giver en ekstra dimension. 
Egentlig var haven jo frodig og 
blomsterrig FØR slyngplanterne blev 
plantet, men nu er den bare endnu 
mere frodig og blomsterrig. Og der 
kan altid klemmes en slyngplante 
ned, for de fylder jo ikke ved jord-
overfladen – de fylder i toppen.
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Plantningstidspunkt
Du kan plante klematis året rundt. 

Plantehøjde
Klematis stammer oprindeligt fra skoven, hvor roden står skyggefyldt, og 
toppen strækker sig op gennem træernes grene – op mod lyset. Vi anbe-
faler, at man planter klematis 5 – 10 cm under jordens overflade.

Jordbundsforhold
Når du planter din klematisplante dybt, kan der være risiko for, 
at stænglerne rådner, hvis jorden er meget vandmættet. Ibland 
gerne spagnum og eventuelt grus til den jord, som du fylder i 
plantehullet. Brug gerne lidt kompost iblandet i forholdet 1 del 
kompost til 3 dele jord/spagnum. Du kan også bruge kalket og 
gødet plantejord fra dit havecenter.

Vand og gødning
Indtil din klematis har fået et veludviklet rodnet, skal du sør-
ge for at vande din plante. Det tager typisk en plantesæ-
son, før planten selv kan opretholde sin vandforsyning. Vil 
du plante klematis, der skal vokse op ad husmuren, skal 
du sørge for at plante, så tagudhænget ikke hindrer vand 
til rødderne. Gødskning er vigtig for at få et godt resultat. 
Gød to - tre gange fra april og frem til omkring 1. august.

Beskæring af klematis
Småblomstrende klematis har dannet deres blomster 
på sidste års skud, og blomstrer tidligt hvert forår. Be-
skæring skal ske efter blomstringen og senest 1. juli.

Storblomstrende klematis, der blomstrer i maj måned 
har dannet deres blomster på sidste års skud. Beskæring 
skal ske efter blomstringen og senest 1. juli.

Storblomstrende klematis, der blomstrer fra juni – juli 
måned, danner først deres blomster om foråret. Beskæ-
ring skal ske om vinteren, inden planten starter sin nye 
vækst.

Den imponerende tilvækst på C. ’Montana’ synes nærmest 
uovertruffen – tænk sig at det blot er én plante, der kan alt det!

Altid plads til slyng

’Montana’

’Elizabeth’

Sådan får du succes med klematis

’Marjorie’
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’Jackmanii’

’Miss Bateman’

’Snow Queen’

’Niobe’

’Princess Diana’

’Piilu’

’Nelly Moser’

’Warszawska Nike’ ’Lazurstern’

’Barbara Jackman’

’C. Macropetala’
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KLEMATIS

Den største enkeltgruppe 
af slyngplanter er klematis. 

Der findes rigtig mange typer af 
klematis – se om du ken-
der nogle af disse dejlige 

sorter.

’Durandii’

’Dr. Ruppel’

’Angelique Boulevard’

’Fuji Musume’

’Madame Le Coultre’

’Comtesse de Bouchaud’

’Golden Tiara’

’Hagley Hybrid’

’Frances Rivis’

’Multi Blue’

’Princess Alexandra’
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Det er nu ikke kun klematis, der slynger sig i haven. Her kan du se eksempler på andre slyngende 
planters evner. Måske mangler du lige nogle planter, der skal dække for en grim mur, et gammelt 
plankeværk eller baghavens kompostbunke. Er du først kommet i gang med at lure slyngplanter-
nes formåen, kan det godt blive helt vanedannende lige at få plads til én mere…..

Andre slyngplanter

Kaprifolier
De dejligt duften-

de slyngende plan-
ter, der både kan bli-

ve meget høje (3 -4 m), 
men også mange steder 

nærmest vokser vandret. 
Der er sorter med hvide, 

cremefarvede, røde og gule 
blomster – og så kan du sågar 

få en kaprifolie, der beholder 
bladene om vinteren.

Klatrevildvin og rådhusvin
Et absolut must i haven, der gerne må 

vise farve om efteråret. Klatrevildvin og 
rådhusvin har desuden en god dække-

evne og skader ikke murværk. Tåler be-
skæring, hvis de breder sig for voldsomt.

Blåregn
Når blåregn får masser af plads til at udfolde sig på, 

kan den vokse helt op til 15 m. Mindre plads kan sag-
tens få almindelig blåregn til at udfolde sig, når bare 

saksen hvert år efter blomstringen hjælper med at hol-
de de lange nye skud i ave. Plantes på en lun plads og 

gerne på syd- eller østvendt mur. Udover den almindelige 
blå blåregn fås den også med hvide eller rosa blomster.

Lonicera x tellmanniana

L. periclymenen ‘Serotina’ L. henryi
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Humle
De tynde, lidt klistrende stængler på humle får nemt fat i grene, stolper eller na-
boplanten og vokser op mod 6 – 8 m hvert år. Efter bladfald om efteråret visner 
toppen helt ned for det følgende forår at starte forfra. Sidst på sommeren ses 
frugterne, der er særdeles dekorative og anvendelige til både ølproduktion og 
dekorationer. Den bedste effekt opnås, når humle plantes ved pergola eller 
på høje stolper eller stativer i fuld sol – som de gør til ølproduktion. Findes 
også i en gulbladet version ’Aureus’ – det er den, der er afbilledet her.

Arkitektens trøst eller sølvregn
En formidabel slyngplante, der nemt vokser flere meter 
hvert år. Den vokser både lodret og vandret. De små, 
hvide blomster, der springer ud fra juli – oktober må-
ned, har en kraftig og sødlig duft. Bør ikke plantes på 
murværk, men gerne på hegn og i pergola. 

Klatrehortensia
De første år vokser klatrehortensia ikke ret meget, men den skal nok 
blive stor og prægtig. Den er meget dekorativ med de krogede grene 
og hvide skærmblomster i juni – juli måned. Plantes op ad en væg, 
et hegn eller blot ved stammen på et gammelt træ. Kan blive op til 7 
m høj og meget bred. Får flotte gyldne efterårsfarver. Du kan også 
anvende klatrehortensia som bunddækkende plante. Placeres i 
sol eller halvskygge. Tåler beskæring.

Tobakspibeplante
Lag på lag ligger de hjerteformede bla-
de og giver tobakspibeplanten fylde. 
En frodig og dejlig grøn plante, der i 
juni – juli måned gemmer på blom-
sterne under bladene. Blomster-
nes form ligner en pibe – deraf 
navnet. Særdeles velegnet til 
pergola, men vokser også 
fint ved en bygning eller på 
et hegn. Placeres i sol el-
ler skygge og er faktisk 
den mest velegnede 
slyngplante til skyg-
gefulde steder i 
haven.
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Alting er nem-
mere i gårdhaven. Den 

er nemmere at overskue; 
der er ingen græsplæne, 

der skal klippes hver uge, og 
udskiftning af en enkelt plante 

kan være med til at ændre 
billedet af hele  gårdhaven

”
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Skjult bag husfacader gemmer byen på 
grønne oaser. De, der besøger byen op-
dager dem sjældent, mens de, der invite-
res indenfor i husene, oftest bliver særde-
les overraskede over mangfoldigheden af 
planter, som vokser her. Husets uderum 
emmer af aktivitet, hvis man, vel at mærke, 
bruger noget energi på at få det til at lyk-
kes – for det kræver skam også arbejde 
og engagement at bo med have i byen.

Lis og Kurt Klünder
I centrum af Haderslev har Lis og Kurt 
Klünder boet siden 1997. I 15 år har de 
levet i et gammelt fredet hus med tilhø-
rende 150 m2 gårdhave. De nyder beg-
ge haven, men det er afgjort Lis, der er 
ildsjælen bag projektet. Den tidligere ejer 

af hus og gårdhave havde netop fået teg-
net og anlagt gårdhaven, da de købte 
stedet. En professionel havearkitekt og 
anlægsgartner havde udført arbejdet, så 
haven indeholdt både bede, terrasse og 
et lille vandbassin. Men haven var helt ny 
og uprøvet i praksis.

Ikke alle planter trivedes
Den oprindelige planteplan er i dag ikke 
nem at genkende i haven. Nogle af plan-
terne, der den gang blev plantet, trivedes 
nemlig ikke i haven. Et eksempel var en 
stjernemagnolie, som nærmest voksede 
baglæns – det var bare ikke et godt sted 
for den at stå. I dag er mange af planterne 
fra ”den gang” slet ikke længere i haven 
– ikke kun fordi de måske ikke fungerede 

rent vækstmæssigt, men også fordi de 
ikke passede til de nuværende ejere. Men 
ikke alt er væk. Den oprindelige have in-
deholdt bl.a. buksbom. De trives særde-
les godt i haven, og er nu 15 år senere 
meget større end de små kugler, der den-
gang blev plantet – også selvom Lis hvert 
år gør en stor indsats for at holde størrel-
sen nede. Et par af de oprindelige stedse-
grønne planter står ligeledes tilbage – og 
de får lov at blive.

Natur og havedrift  
går hånd i hånd
Som årene er gået, er behovet for at få 
færre bede og mere belægning steget. 
”Jeg havde brug for alle hjørnerne, men 
her var der anlagt bede, så de er lige så 

En gårdhave  
 i Haderslev

Gårdhavens passage fra huset til P-
pladsen er året rundt ”en tur” værd

Den sydvendte mur er oplagt til vinranker. I bunden får gul lærkespore lov til at boltre sig 
sammen med kæmpestenbræk. Fylder de for meget, fjerner Lis bare det overflødige
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stille og roligt blevet nedlagt en efter en”, 
fortæller Lis. Synet af bar jord bryder hun 
sig ikke om, så selvom der i dag er områ-
der i gårdhaven, der ikke er belægning på, 
så er bedene helt fyldt op med bunddæk-
kende planter. Gårdhaven er altså ikke 
styret af en stram havetegning og virker 
meget personlig. Skovjordbærrene, der 
vokser i bunden, stammer fra Lis’ mors 
have og får lov til selv at vokse, hvor de 
synes. Det samme gælder for hasselurt, 
der flere steder dækker havens bund helt.

Hvor er haveinteressen  
kommet fra?
Lysten til have har Lis fra sin barndom. 
Hendes mor er en haveentusiast med 
stauder og urtehave som speciale. Især 
stauder, der kunne skæres ind til buket-
ter og dekorationer, var plantet i hendes 
have. Lis har, tidligere i sit voksenliv, købt 
parcelhus med tilhørende tilgroet have, 
hvor hun startede helt forfra med opbyg-

ning og indretning af haven til familien. 
”Jeg husker især Bakkers postordreka-
talog, hvor vi hver vinter satte krydser på 
de stærkt kulørte sider i hæftet, for nogle 
måneder senere at modtage pakker med 
planter, der så blev plantet ud”, smiler Lis, 
der i dag mest handler planter i havecen-
trene. Lis er meget glad for blomster, men 
gårdhavens største planter er faktisk de 
stedsegrønne. ”Det er jo, fordi jeg bruger 
dem til at binde med om vinteren”, kom-
mer det prompte fra Lis. Blød ene, buks-
bom, cypres og specielle enebær er især 
dem, som Lis ynder at klippe af til dekora-
tionerne inde, men også ude i haven.

En helårshave
Gårdhavens planter kan nydes hele året 
rundt. Der er mange løgvækster i det tidlige 
forår. Derefter tager hosta over og dækker 
de bare ”huller” i bedene. Hortensia får bla-
de på de bare grene og pludselig ser det 
helt frodigt ud igen. Krukkerne tager meget 

Altankasser, der her sidder på et gelænder, er både praktiske og smarte at se på. De lange 
blomsterstængler giver spiselige blomster til salaten, og et nyt hold radiser er allerede på vej op

De visuelle indtryk rundt i haven varierer. Her er det en rødbladet japansk ahorn 
ved siden af en brogetbladet hosta og en kurv med sortblomstrende petunia

Som selvlært blomsterbinder har Lis brug for grene fra haven til at 
binde med. Den bløde enebær, kristtornen (med masser af bær), 
kirsebærlaurbær og buksbom er alle vigtige ingredienser

Et visuelt vellykket arrangement med rosa blomster i 
sorte og grønne krukker. Variation i blomsterform og 

størrelse gør opstillingen mere naturlig

Det er dyrt at 
købe planter og 

tilbehør til gårdhaven, 
men det er det hele 
værd, for glæden er 

så stor”
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plads. Mange af dem skal tilplantes hvert 
forår og sommer, men det gør heller ikke 
noget, for moden skifter også i gårdhaven. 
De lyserøde Dronning Ingrid pelargonier er 
en fast tradition, men i øjeblikket jagter Lis 
de sorte blomster og har ”forelsket” sig i en 
nellike og petunia, der faktisk har nærmest 
helt sorte blomster. Den skønne chokola-
deblomst er også blevet en årlig tilbage-
vendende gæst i gårdhaven, ligesom de 
blomsterrige hortensia, der fungerer som 
sommerblomster og ikke kommer med 
blomster året efter. Kontrasten mellem de 
lyserøde og sorte blomster virker godt – og 
det er netop det, der afgør hvilke planter, 
der kommer ”ind” i haven. Det skal visuelt 
fungere – som Lis udtrykker det.

Hvad er forskellen på at være 
haveejer og gårdhaveejer?
”Alting er nemmere i gårdhaven. Den 
er nemmere at overskue, der er ingen 
græsplæne, der skal klippes hver uge, 

og udskiftning af en enkelt plante kan 
være med til at ændre billedet af hele 
gårdhaven – det ses jo nærmest ikke i 
en parcelhushave”, forklarer Lis. Hun 
nævner også fordelen ved at være min-
dre stavnsbundet og føler mere frihed 
og færre pligter i en arealmæssigt min-
dre have. Det er helt klart nemmere at få 
naboen til at passe haven, når den ikke 
fylder mere, end den gør. Og så har man 
masser af tid til at NYDE haven, hvilket 
de mange siddepladser rundt i gårdha-
ven vidner om. 

Nyttehave midt i byen
God mad er en vigtig faktor i Lis og Kurts 
liv. Madlavningen foregår ofte udenfor – 
også i vinterhalvåret, hvor især mad, der 
lugter meget, bliver stegt på grill. Det er 
derfor helt naturligt at dyrke masser af 
krydderurter. Nogle af dem står plantet 
op langs husmuren, men de fleste vokser 
i krukker. ”Der skal rigtig meget til, når 

Fejrer årets 
begivenheder
Når det er påske, bliver der lavet 
reder med æg. Når efterårets hal-
loween nærmer sig, kommer der 
pyntegræskar og gyldne farver i 
haven. Julen fejres med masser af 
lys og røde blomster – ja, sådan 
følger år efter år fyldt med gode 
haveoplevelser for den kreative 
Lis Klünder. 

Krydderurter, der år efter år kommer igen i krukker og potter kræver 
masser af depotgødning og vand. Når de passes godt giver de 
masser af krydderi til madlavningen

Vand er et vigtigt element i gårdhaven. Den rislende lyd skaber 
den rette stemning og bassinet passer egentlig sig selv

Hosta er for Lis en genial plante. Den 
tager over efter de forårsblomstrende 

løgvækster; og i flytbare krukker kan den 
nemt ommøblere et område af haven
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man bruger friske krydderurter, så vi har 
krydderurter i rigelige mængder”, smiler 
Lis, der især har fokus på mynter i dis-
se år. Den flerårige rucolasalat kommer 
troligt hvert år lige uden for døren, mens 
de tre smarte altankasser på gelænderet 
når flere hold radiser og spiselige blom-
ster hvert år. Hindbærplanter får lov at 
brede sig langs muren mod P-pladsen. 
Det er sorten ’Autumn Bliss’ der jo fak-
tisk først modner fra august måned; men 
et år glemte Lis at klippe alle skud helt 
tilbage om foråret, og så fik hun bær alle-
rede i starten af juli måned. Samtidig gav 
buskene tilmed bær på de nye etårige 
skud, så hindbærsæsonen er MEGET 
lang i gårdhaven.

Fornøjelsen er stor
Lis og Kurts gårdhave er et tilløbsstykke 
for familie, venner og bekendte. Det er 
selvsagt en stor fornøjelse, at gæsterne 
i huset altid er meget spændte på, hvor-
dan den tager sig ud. De mange sidde-
pladser i haven levner mulighed for end-
og større selskaber, hvilket der også er  
tradition for i huset. Gårdhavens udse-
ende er vigtigt for parret, der dagligt pas-
serer haven for at komme i bilerne på job. 
”Det er dyrt at købe planter og tilbehør til 
gårdhaven, men det er det hele værd, for 
glæden er så stor”, smiler en glad Lis, der 
dog har været lidt skuffet over vejret i for-
sommeren, der har frarøvet dem mange 
nydelsestimer i haven. 

Udelivet på terrassen med den selvtænkende markise er vigtigt for Lis og Kurt Klünder. Der er mange siddepladser og terrassevarmere kan snildt tage den 
værste aftenkulde. De mange planter i gårdhaven danner ramme om et hyggeligt og intimt sted 

Man kan sagtens dyrke frugt og bær i en mindre have midt i byen. Hindbær vokser 
nemt op ad halvmuren, der vender mod P-pladsen; og kirsebærtræet bliver beskåret, 
så det ikke fylder for meget – alligevel giver det oplevelsen af modne bær hvert år

Tomater i krukker er der skam også plads til. Når man vælger typer, 
der vokser på friland, bliver planterne mere buskformede



HAVEGLÆDER 43

•	 	Husk	at	gøde	alle	planter	hvert	forår
•	 	Læg	depotgødning	i	alle	krukker
•	 	Indret	masser	af	siddepladser,	så	”udsigten”	er	forskellig,	men	place-

ring i forhold til sol i løbet af dagen kan varieres
•	 	Markise	med	automatisk	indtag	i	forhold	til	især	vinden	er	et	godt	valg
•	 	Plant	kun	i	krukker,	hvis	du	kan	”tåle”	at	miste	planterne	om	vinteren
•	 	Brug	aldrig	krukker,	som	ikke	er	frostsikre.
•	 	Ved	anlæg	af	 vand	 i	haven	skal	man	 tænke	sig	godt	om.	Løsning	

med et plastkar synes at være at foretrække
•	 	Opmagasinér	havemøblerne,	hvis	du	ikke	har	masser	af	plads	til	dem	

om vinteren – køb kvalitet og gem dem i årevis

Gode gårdhaveråd

Sommerblomster skal nippes og pilles rene for visne  
blomster gennem hele sommeren

Almindelige hortensia trives godt i haven og 
giver grøn bund med smukke blomsterstande, 
der efter blomstringen kan bruges som tør-
rede blomsterstande i dekorationer

Det er sjældent at Lis Klünder tager på haveshows 
og plantemarkeder – der er jo ikke plads til en hel 
masse nyt i den lille gårdhave. Dog lod hun sig friste 
af denne opstammede krybende rosmarin

Sort nellike

Chokoladeblomst

Beholdere syet af gamle bildæk anvendes 
ofte i huset, men Lis Klünder synes, de er 

smarte at bruge i gårdhaven. Med et par hul-
ler i bunden fungerer de fint som krukker – og 

der er praktiske håndtag på

”Pletter i luften” er egentlig en stueplante, men Lis bruger den til at 
dekorere med i gårdhaven. Denne ”rede” kan nemt piftes op med lidt æg 
til påske og pyntegræskar til efteråret
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Plantetidspunkt
Du kan plante stauder hele året, når blot jorden ikke er fros-
sen.

Jordbundsforhold
De fleste stauder vokser i almindelig havejord. Mange stauder 
ønsker at vokse i fugtig og humusrig jord, men klarer sig dår-
ligt i meget våd jord. Har du meget lerholdig jord, vil spagnum 
iblandet plantejorden være en fordel. Har du meget sandet 
jord, vil spagnum og ler iblandet plantejorden ligeledes være 
en fordel.

Vand og gødning
Stauder er hurtigtvoksende planter og kræver både vand og 
gødning. Efter plantningen er det vigtigt at vande 20–30 l vand 
pr. m2. Opfølgende vanding er vigtig hele det første år.

Opbinding
Ikke alle stauder har brug for støtte, men de høje af dem vil 
ofte kræve støtte for ikke at vælte. Spørg i dit havecenter og få 
gode råd om, hvordan du kan hjælpe de høje stauder, så du 
ikke mister blomsterfloret.

Beskæring
Stauder er etårige planter, der hvert efterår visner tilbage. 
Når foråret starter, skal du gå gennem dine stauder med en 
beskæresaks. Gamle, visne stængler klippes helt tilbage til 
jordoverfladen, så der bliver plads til den nye vækst.
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Duftende stauder 
 til sensommeren

Når sommerens sidste uger afløses af septembers glød, 
er der stadig mange smukke blomster i staude-
bedene. En del af dem dufter sågar og tiltrækker 
rigtig mange nyttige insekter til haven. Måske er 

du ikke så vild med de tykke summende humlebier, 
men de er nu ganske fredelige og hjælper til med 

at flytte pollen rundt fra plante til plante. Hvorvidt du 
indretter et helt bed med sensommerblomstrende stau-
der, eller blot integrerer de dejlige stauder i et eksiste-
rende bed, er helt op til dig. Planteprocessen er enkel 
at udføre, og når planterne har fået godt fat, er der rige 

muligheder for at skære smukke buketter til vaserne.
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Sølvlys

Højde:  . . . . . . . . . .180 cm
Antal planter pr. m2: . . . . .3
Mørkløvet staude, der 
gennem foråret vokser sig 
busket og kraftig. Om som-
meren danner den blom-
steraks, der fra slutningen 
af august måned pryder 
med lange, sødt duftende 
blomster. Placeres i sol eller 
halvskygge. Egner sig til 
afskæring.

Moskuskatost

Højde:  . . . . . . . . . . .70 cm
Antal planter pr. m2: . . . . .5
Den lange blomstringstid 
hos moskuskatost starter 
allerede fra juli måned, men 
fortsætter langt ind i august 
måned. Duften er middel 
til svag, men rigtig dejlig. 
Moskuskatost fås i en hvid 
og svagt rosa sort. Place-
res i fuld sol og tåler en del 
tørke. Moskuskatost vil i 
blomsterbedet stå bedst, 
når den bindes op. Egner 
sig til buketter sammen 
med andre stauder, roser 
og sommerblomster.

Indianermynte

Højde:  . . . . . . . . . . . . 60 – 80 cm
Antal planter pr. m2: . . . . . . . . . . 6
Oprette blomsterstængler skyder 
villigt frem og danner blomster-
stande fra midten af juli måned 
og helt hen til og med september. 
En formidabel insektplante, der 
også tiltrækker rigtig mange som-
merfugle. Indianermynte fås i flere 
farver, men det er de blå sorter, 
der overlever i haven. Placeres i 
sol eller halvskygge. Egner sig til 
afskæring.

Blåkant

Højde:  . . . . . . . . 30-50 cm
Antal planter pr. m2: . . . . .6
Blåkant kan, som navnet 
antyder, bruges som kant 
i bedet, men kan bestemt 
også anvendes enkeltvis i 
bedet eller i mindre grup-
per, hvor den har en god 
bunddækkende effekt. 
Placeres i fuld sol eller halv-
skygge. Blåkant blomstrer 
fra juni måned og helt hen 
til september.
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Purpursolhat

Navn Ca. højde Blomstringstid

1 Echinacea purp. ’Alba’ 80 cm Juli – september

2 Echinacea purpurea ’Magnus’ 100 cm Juli – september

3 Echinacea purp. ‘Prairie Splendor’ 70 cm Juli – september

4 Echinacea ’Fatal Attraction’ 70 cm Juli – august

5 Echinacea ’Green Envy’ 60 cm Juli – september

6 Echinacea ’Harvest Moon’ 60 cm Juli – september

7 Echinacea ’Hot Summer’ 60 cm Juni – august

8 Echinacea ’Marmalade’ 65 cm Juli – september

9 Echinacea ’Pink Double Delight’ 60 cm Juli – september

10 Echinacea ’Pow Wow Wild Berry’ 60 cm Juli – oktober

11 Echinacea ‘Summer Cocktail’ 70 cm Juli – september

12 Echinacea ‘Sundown’ 50 cm Juli – september

13 Echinacea ‘Sunrise’ 75 cm Juli – september

14 Echinacea ‘White Double Delight’ 60 cm Juli – september

Vidste du, at pur-
pursolhat er prærieplan-
ter? Plant dem, så der er 

stor afstand til andre stauder, 
for purpursolhat vokser meget 
langsomt om foråret og skal 

have så meget sol som 
overhovedet muligt.

Placeres i 
fuld sol med 
ca. 6 planter 

pr. m2

1
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Vidste du, at 
høstfloks elsker 

sol, men også godt 
kan plantes i halv-
skygge? Plant 7 

planter pr. m2

9

10

2

12

4

7

81311

351

6

14

Navn Ca. højde Blomstringstid

1 Phlox pan. ‘Amethyst’ 80 cm Juli – september

2 Phlox pan. ‘Blue Paradise’ 75 cm Juli – september

3 Phlox pan. ‘Bright Eyes’ 70 cm Juli – september

4 Phlox pan. ‘Europa’ 70 cm Juli – september

5 Phlox pan. ‘Franz Schubert’ 70 cm Juli – september

6 Phlox pan. ‘Fujiyama’ 70 cm Juli – september

7 Phlox pan. ‘Kirstenfürst’ 80 cm Juli – september

8 Phlox pan. ‘Laura’ 80 cm Juli – september

9 Phlox pan. Red Flame’ 45 cm Juni – august

10 Phlox pan. ‘Starfire’ 80 cm Juli – september

11 Phlox pan. ‘Sweet Melody’ 45 cm Juni – august

12 Phlox pan. ‘The King’ 70 cm Juli – september

13 Phlox pan. ‘Violet Flame’ 45 cm Juni – august

14 Phlox pan. ‘White Flame’ 45 cm Juni - august

Floks vil helst 
have det køligt 
ved rødderne, 

men dejlig varmt 
i  toppen

Høstfloks
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Hestemynte

Højde:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 cm
Antal planter pr. m2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Man kan godt blive lidt afhængig af hestemyn-
te. Den særprægede, dejligt duftende blomst 
fra slutningen af juli og helt hen i september 
måned, passer rigtig godt ind i efterårets stau-
debed. Den er rigtig god til at holde stæng-
lerne og kræver sjældent opbinding. Placeret i 
fuld sol lokker den rigtig mange smukke som-
merfugle til. Den er velegnet til afskæring.

Monarda ’Schneewittchen’

Monarda hyb. ’Blaustrumpf’

Monarda ’Squaw’ Monarda ’Twins’

Russisk salvie

Højde:  . . . . . . . . . . . 60 cm
Antal planter pr. m2: . . . . . 5
En skøn halvbusk eller 
staude med ret stive oprette 
grene. Hundredevis af bitte 
små blå blomster trylles frem 
på de flergrenede blomster-
aks og passer godt til de grå-
grønne blade. Blomstrings-
tiden er fra juli – september 
måned. Russisk salvie er 
velegnet til afskæring.
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Når man som haveentusiast specialiserer sig inden for en 
bestemt gruppe planter, kan man med rette godt kalde sig 
nørd. Rigtig mange haveejere er havenørder – de har spe-
ciale i deres egen have. Gruppen af personer, der fagligt be-
skæftiger sig med træer, hedder dendrologer; og de er ofte 
ansat i botaniske haver og samlinger, hvor de navngiver og 
holder styr på træernes indbyrdes familieforhold – rent bota-
nisk set. Når vi som haveejere bliver begejstrede for træernes 
formåen, kræver det ikke en årelang dendrologisk uddannel-
se; men vi har fået mulighed for at købe træerne på baggrund 
af dendrologernes interesse og arbejde med træer.

Tretorn, Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
I Nordamerika kan man se tretorn vokse vildt i natu-
ren. I Danmark er træet knapt så sjældent længere. 
Det 15 - 18 m høje træ er et rigtig robust træ, der 
både klarer tørre voksesteder og ganske våde jord-
bundsforhold. Den gulbladede sort ’Sunburst’ får en 
bred krone med næsten vandrette grene. Lad træet 
få god plads i haven, hvor det klæder mange blom-
sterbede at have de lysende gulgrønne blade som 
baggrund. I juni – juli måned blomstrer tretorn med 
duftende, honningrige blomster.  

Parasoltræ, Sciadopitys verticillata
Har man besøgt Japan, vil man kunne genkende dette træ, som nemt bliver 
40 m højt dér, mens det i Danmark højst vil kunne opnå en højde på 12 m – og 
det er efter 100 år! Tilvæksten er meget langsom. De relativt lange nåle sidder 
sammen i kranse og danner små ”parasoller”. Den spidse kegleform bevares 
ofte gennem alle årene. Danner træet flere toppe, kan man ganske nemt klippe 
dem væk. Parasoltræet er fuldt hårdført på et beskyttet voksested og tåler en 
del skygge. Ynder muldrig jordbund.

De 
relativt lange 

nåle sidder sam-
men i kranse og 

danner små 
”parasoller”Træer for 

 Nørder
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Trompetkrone,  
Catalpa bignonioides
Dette bredkronede træ 
kommer oprindeligt fra 
USA. De fantastisk frodige 
træer med hjerteformede 
blade, springer først ud 
fra slutningen af maj må-
ned. I juli måned ses 20 
cm lange blomsterstande 
med hvide blomster, hvori 
der er to gule striber og 
rødbrune prikker. Træerne kan blive 
op mod 10 – 12 m høje, men vil i 
Danmark ofte fryse en del tilbage. 
Trompetkrone skal plantes i en dyb-
muldet jord på en solrig vokseplads. 
Trompetkrone fås i sorter med grøn-
ne, gule eller rødlige blade.

Stewartia, Stewartia koreana
Den 3 – 4 m høje busk eller flerstammede træ har først og 
fremmest en særdeles særpræget bark, der er rød og bræk-
ker af i store flager - for at efterlade stammen i et kamu-
flagelignende mønster. De skålformede blomster ses i juli 
– august måned og efterlader en håret kapsel. Bladene på 
stewartia farves lysende gulorange eller purpurfarvede om 
efteråret. Plantes i surbundsbedet på et solrigt sted.

Fandens spadserestok, Aralia elata
Træet med dette, noget specielle, navn kommer oprindeligt fra Manchuriet, Ko-
rea og Japan. Om vinteren står træet som en lang knortet og pigget 4 – 5 m høj 
stok. De op til 1 m lange blade er finnede og småbladene er groft takkede. Fra 
slutningen af august måned blomstrer det i omkring tre uger 
med store hvide blomsterskærme. Placeres gerne i gårdha-
ven eller omkring huset, hvor det også står fint i læ.

Korea kornel, 
Cornus kousa
Som navnet antyder, er oprindel-
sen på dette fantastisk smukke 
træ Korea. Træet, som bliver 3 
– 4 m højt, vokser ret langsomt 
de første år; men placeret på en 
solrig og lun vokseplads, skal 
højden nok komme. Efterårsløvet 
er farverigt og holder til oktober 
måned. I juni måned blomstrer 
koreakornellen, og afhængigt 
af sorten, er blomsterne hvide, 
cremehvide, limegrønne eller 
rosafarvede. Blomsterne efterla-
der spiselige frugter, der mod-
ner i august måned og som kan 
bruges til marmelade. Vokser i 
næringsrig jord med gode læfor-
hold. Beskæring bør undgås, da 
det går ud over blomstringen.

Om 
vinteren står 
træet som en 
lang knortet og 
pigget 4 – 5 m 

høj stok

Trompet-
krone fås 

i sorter med 
grønne, gule 
eller rødlige 

blade.
Stewartia bark
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Plantetidspunkt
Træer kan man købe i flere forskellige størrelser. I planteskolerne 
har træerne vokset både i marken - og for mange træers ved-
kommende efterfølgende som pottekultur. MEGET store træer er 
omplantede i planteskolen og har vokset sig næsten ”færdige”. 
Disse træer er gravet op i marken og flyttes med en rodklump. 
Man kan plante træer hele året rundt, når blot jorden ikke er fros-
sen.

Jordbundsforhold
De fleste træer vokser i jord, der er drænende og fri for store mur-
brokker og rodukrudt. Enkelte arter af træer kræver jord med højt 
humusindhold. Andre igen skal sågar stå i surbundsjord, som ro-
dodendron.

Plantningen
Giv dig god tid, når du skal plante træer. Grav hullet 2 – 3 gange 
større end den jordklump, som omgiver træets rødder. Sørg især 
for at jorden i bunden af hullet er porøs og vandgennemtræn-
gende. Efter få år sætter træet nemlig støtterødder ned, og er 
jorden for hård, risikerer det at vælte.

Plant i samme højde, som træet hidtil har vokset i. Planter du for 
dybt risikerer du, at det ikke vil vokse videre.

Opbinding
Helt nyplantede træer har brug for tid til at etablere rodnettet. 
Står kronen og svajer for vinden, og dermed rykker 
med rodklumpen, giver det ikke træet ro nok 
til at fæstne sig. Samtidig med plantnin-
gen skal du minimum bruge én pæl, 
som kan støtte træet. Husk også at 
anvende professionelt opbindings-
materiale, så barken ikke bliver ska-
det.

Vand og gødning
Jo større planter er, jo mere vand 
kræver de ved omplantning. 
Træer skal hjælpes med mas-
ser af vand de to første år efter 
plantning.
Gød træerne let hvert forår.

Sådan lykkes du med træer i haven

Vingevalnød, Pterocarya fraxinifolia
Vingevalnød er nært beslægtet med valnød. De flotte lange, hængende 
frugtstande gør dette træ til noget helt specielt. Frugterne er dannet efter 
blomstringen i maj – juni, hvor træet også får blade. Træet stammer fra Kau-
kasus og er derfor et robust og fuldt hårdført træ. Man skal dog have plads i 
haven, for træet bliver 15 – 20 m højt og får en temmelig bred krone, der dog 
levner mulighed for underbeplantning af eksempelvis hosta og andre skyg-
getålende stauder. De grønne blade er savtakkede og særdeles smukke. 
Plantes i almindelig fugtighedsbevarende havejord. 

Abetræ – abernes skræk, Araucaria araucana
Det kræver lidt tålmodighed at få abetræet til at vokse sig stort. Det højeste 
træ i Danmark er målt til omkring 10 m og den årlige tilvækst er meget lille, 
så det tager tid! Sådan er det ikke i Chile, hvor træet kommer fra. Her kan 
det nemt nå 40 m i højden. Træet har fået tilnavnet ”abernes skræk”, fordi 
de spidse kraftige nåle stikker rigtig meget og derfor ikke er abevenlige. Kro-
nen på træet er kegleformet med vandret stillede grene, der ligner udstrakte 
arme. Det er et stedsegrønt træ, der kan bevare de kraftige skællignende 
nåle i omkring 10 år. Plant abetræet på en beskyttet vokseplads og vinter-
beskyt træet de første mange år af dets levetid.

Træ-
et har fået 

tilnavnet ”abernes 
skræk”, fordi de 

spidse kraftige nåle 
stikker rigtig meget 

og derfor ikke er 
abevenlige
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Tempeltræ, Ginkgo biloba
Tempeltræet er noget helt specielt. Man har fundet 
fossiler af tempeltræet, der kan dateres 230 millio-
ner år tilbage! I Grønland og på Bornholm har man 
fundet forstenede blade af arten Ginkgo. I Kina og 
Japan ses træet plantet nær mange templer, hvil-
ket antyder religiøs betydning. Buddhistiske munke 
skulle have spist frugterne for dermed at nedsætte 
deres vandladningstrang under de lange ceremo-
nier. I Vesten har man i årevis været interesseret i 
bladene, som synes at bedre kredsløbsforstyrrelser. 
I Danmark mener man, at det første tempeltræ er 
plantet omkring 1800, og i dag har mange haveejere 
et træ i deres have. Træet, som egentlig er et nåle-
træ, hvor bladene består af sammenvoksede nåle, 
er løvfældende og stråler gult, lige inden bladene fal-
der. Plantes i almindelig havejord og skal beskyttes 
om vinteren de første år efter plantningen. Almindelig 
tempeltræ bliver meget højt, men kan også plantes 
som et toppodet træ med en tæt kugleformet krone. 

Tulipantræ, Liriodendron tulipifera
Bladene på tulipantræet ser ud, som om man 
har klippet spidsen af. Tulipantræet er nært 
beslægtet med magnolie, hvilket kan ses på 
blomsterne. Træet bliver meget stort både i 
højden og bredden - 25 m og højere er målt 
i Europa. Hvor gammelt træet skal være, før 
det blomstrer, varierer fra træ til træ, men 15 
– 20 år er ikke ualmindeligt. Blomsterne, der 
ligner tulipaner, er 4 – 5 cm store og gemmer 
sig ofte imellem de store grønne blade. Om 
efteråret farves bladene lysende gule inden 
løvfald. Plant tulipantræet i dybmuldet næ-
ringsrig jord.

Mammuttræ, Sequoiadendron giganteum
Forskere mener, at mammuttræet er det ældste nulevende træ 
i verden. I USA har man brugt træet som brandbarriere, da den 
op til 0,5 m tykke bark, beskytter mod – og standser skovbran-
de. Mammuttræet er stedsegrønt og har en særpræget nåle-
struktur, som minder om den stedsegrønne plante kryptomeria 

og gør den let genkendelig. Træet bli-
ver kegleformet og meget højt – mere 
end 20 m. Mammuttræ tåler kraftig 
tilbagebeskæring og bryder nemt fra 
stammen eller stubben. Vokser i al-
mindelig havejord.

I USA har 
man brugt træet 

som brandbarriere, 
da den op til 0,5 m 

tykke bark beskytter 
mod – og standser 

skovbrande

I 
Grønland 

og på Bornholm 
har man fundet 

forstenede blade 
af arten Ginkgo
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Sumpcypres, Taxodium distichum
Som navnet antyder, kan sumpcypressen tåle at vokse i vandkanten 
og på meget fugtig jord. Det betyder dog ikke, at den ikke kan vokse 
i almindelig til tør havejord, for det kan den faktisk også godt. Træet, 
der bliver højt og pyramideformet, når en fuldt udvokset størrelse på 
omkring 20 m. Ønsker man et tæt og mere slankt træ, kan det sag-
tens opnås ved beskæring. Sumpcypres er et nåletræ, der taber nåle-
ne hvert efterår. Det har mørkegrønne nåle, som når at blive ræverøde 
lige inden de slipper træets grene. 

Duetræ, Davidia  
involucrata
Den brede pyramideformede 
krone på det store duetræ kræ-
ver rigtig megen plads. Det er 
nok kun de største haver, som 
kan smykke sig med det smukke 
træ; for mange det smukkeste 
træ! Årsagen er de helt fantasti-
ske blomster. I maj – juni måned 
ses de hvide højblade, der er uli-
ge lange og duver for vinden. I 3 
– 4 uger kan man nyde synet af 
”hvide duer i opbrud”, eller som 
englænderne har valgt at kalde 
træet: lommetørklædetræet. 
Planter man et træ, der er frø-
formeret, vil der gå 20 år, før de 
første blomster viser sig. Plan-
ter man et podet træ, vil blom-
sterne vise sig noget tidligere. 
Duetræet ønsker sig dybmuldet, 
veldrænet jord på en varm og 
beskyttet vokseplads.

I 3 – 4 uger 
kan man nyde 

synet af ”hvide duer i 
opbrud”, eller som eng-
lænderne har valgt at 
kalde træet: lomme-

tørklædetræet

Ambratræ, Liquidambar styrasciflua
På latin betyder liquidus flydende og ambar ambra. 
Snitter man i barken på ambratræet, vil en stærkt 
duftende harpiks flyde. Ud over denne egenskab 
har ambratræet meget smukke blade, der om 
efteråret giver en helt fantastisk dyb rødlig pragt. 
Kronen er lidt uregelmæssigt kegleformet af udse-
ende. Træet bliver i Danmark op mod 20 m højt. 
Plant ambratræet på en vindbeskyttet vokseplads i 
en dybmuldet, fugtighedsbevarende jord.

Sump-
cypres er et 
nåletræ, der 
taber nålene 
hvert efterår
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Sådan laver du 
 din egen kompost

Kompost i haven
Grov kompost er ikke lig med gødning. Tænk på kompost som forbedrende materiale til 
din havejord. Den skaber øget liv i jorden, og næringen vil langsomt frigives og tjene som 
gødning.

•  Læg en håndfuld kompost i hvert plantehul, når du planter stauder.

•  Småbuske og træer elsker kompost strøet omkring stammerne.

•  Grov kompost mellem rækker af grøntsager som f.eks. porrer, selleri og kål giver god 
start om foråret.

•  Rosenbedet elsker kompost ovenpå jorden.

•  Græsplænen kan topdresses med kompost, men her 
skal den sigtes, så smågrene og dele ikke ligger på 
græsset bagefter. Den fine kompost skal blandes op 
med 2/3 vasket grus og lægges i et lag på 1–2 cm 
jævnt fordelt på plænen.

•  I krukkerne er kompost nærmest uundværlig. Bland 
den med krukkejord.

•  Frugttræer, der har stået i haven i mange år, elsker et 
”skud” kompost. Brug et jordbor og lav en dyb kegle, 
hvori du fylder den værdifulde kompost. ®

Køen ved genbrugsstationens stak af 
haveaffald er ofte lang lørdag formiddag, 
hvor mange haveejere slæber sække ud 
af bagagerummet eller møjsommeligt 
bakker traileren til, for at aflæsse grene, 
hækaffald og græs fra plænen. Det er 
dog slet ikke nødvendigt at frarøve din 
have al den gode næring og jordforbed-
ring – du skal blot kompostere dit affald 
selv.

Er det svært?
Det er ikke vanskeligt at lave kompost, 
men det kræver øvelse. Staudetoppe, 
smågrene, blade og græsafklip kan sag-
tens give masser af liv til havens planter, 
når blot det har været igennem en kom-
posteringsproces.
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1. Find et sted i haven
En kompostbunke er ikke det smukkeste syn, så ofte 

er den skjult og gemt væk. Den skal placeres, så det er prak-
tisk at komme til med trillebøren. Gerne i ly fra et træ, som 
både skaber skygge, men også kan bruge den næring, der 
siver ud fra bunken.

2. Vælg beholder
Har man plads nok, kan man bare lave en stor bunke. 

Dog er en beholder at foretrække. En ÅBEN beholder er ofte 
lavet af træ. Du kan købe én, men sagtens selv lave den. Må-
lene 1x1x1 m er en god størrelse. Byg den, så der er lidt af-
stand mellem brædderne og fastgør kun de tre sider, så for-
siden kan stå åben. Erfaringen viser, at hele tre beholdere er 
det mest praktiske. Den ene bruges til at samle haveaffald i, 
den anden bruges til at lave kompost i, og den sidste bruges 
til at opbevare den færdige kompost i. De LUKKEDE behol-
dere er ofte lavet af plast eller metal. De lukkede beholdere 
anvendes ofte, når man bor i byen og har problemer med 
rotter, der ynder at rode i affald. Man kan lave god kompost 
i både åbne og lukkede beholdere. Oftest vil omsætningen 
ske hurtigere i de lukkede beholdere.

3. Hvordan komposterer man?
I ÅBNE beholdere eller i bunke skal man til at begynde 

med lave en bund af smågrene. Derpå lægger man tørre 
grene af eks. stauder. Denne bund giver masser af ilt til kom-
posteringsprocessen, hvilket er meget vigtigt.

4. Hvad må komme i?
Blade, gulerodstoppe, kålblade, kartoffelskræller, æb-

leskrog, bananskræller, kaffeposer, teblade og andet affald 
fra både haven og køkkenet. Kom ALDRIG kød, fisk og kog-
te grøntsager i komposten – det kan tiltrække rotter!

5. Sammenklasket kompost
Det er hele tiden vigtigt at holde øje med komposten. 

Den må ikke blive for sammenklasket og snasket. For at 
undgå dette, tilføres tørre staudetoppe, halm, spåner eller 
lignende.

6. Tør kompost
Komposten må heller ikke blive for tør. Ser den tør ud, 

så brus den over med vand. En tør overflade betyder ikke, at 
hele bunken er for tør. Stik lidt i overfladen og se, om den er 
godt fugtig nedenunder.

7. Stik komposten om
Når organisk materiale omsættes, udvikles der varme. 

Ryger komposten, er det blot varmen, der damper. Når om-
sætningsprocessen har været i gang et stykke tid, vil bunken 
falde sammen. Det er nu, den skal omstikkes. Løsn den med 
en greb i beholderen – eller allerbedst, flyt indholdet over i en 
tom beholder med en god luftig bund af grene i.

8. Der sker ikke noget
Det kan være svært at få komposteringsprocessen i 

gang. For at tilskynde denne proces, kan man tilsætte lidt 
husdyrgødning eller naturgødning. Undlad at bruge kunst-
gødning, der virker alt for kraftigt.

9. Lukkede beholdere
Man kan bruge de lukkede beholdere på samme måde 

som de åbne, blot skal man undlade at komme grene i. Da 
fordampningen er minimal i den lukkede beholder, kan den 
nemt blive suppeagtig. Sker det, skal man drysse savsmuld 
eller spåner i den. Kompostorme er velegnede til den luk-
kede beholder, hvorimod de i de åbne beholdere ikke trives 
så godt. Kompostorme sørger for en hurtig omsætning.

10. Hvornår er komposten færdig?
Når materialet i kompostbunken dufter af skov-

bund og er blevet porøs og findelt, er komposten færdig. 
Der må meget gerne være smådele af grene i, men blade og 
staudedele skal være helt omsat til muld. Bruges komposten 
i dette stadie er det mildt og jordforbedrende; men venter du 
til det er helt omsat og ligner kaffegrums, er det for kraftigt at 
bruge til planterne og bør først iblandes jord eller grus.
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All round redskaber
Spade til brug når man planter, graver have eller blot 
arbejder med jord og kompost.
Hakke til brug når uønsket plantevækst skal fjernes fra 
bede og køkkenhave. Der findes mange forskellige mo-
deller. Prøv også cirkelhakken, der er mere skånsom 
over for rækkekulturer og ikke ”ridser” i afgrøderne.
Rive til brug når man skal fjerne ukrudt, sten og plan-
terester fra jorden. Der er forskellige udformninger af 
river, så her skal du prøve dig lidt frem.
Kost til brug når terrassens fliser eller fortovet skal ren-
gøres.

Nyttige haveredskaber

Vidste du at…
du i dit lokale 
havecenter kan se 
et stort udvalg af 
haveredskaber og 
nyttige hjælpemidler 
til din havedrift?
Gartneren vil kunne 
vejlede dig i, hvilke 
redskaber, der er et 
must, og hvilke der 
blot vil være rare at 
have.

”
Havehandsker
For at beskytte hænderne, er det meget praktisk at anvende 
havehandsker. Der er de seneste år udviklet rigtig meget på 
pasform og materialer, så handsker ikke nødvendigvis er så-
dan nogle store, grove murerhandsker, som man taber hele 
tiden. Især til kvinder, der arbejder i haven, er der et stort ud-
valg af særdeles brugbare og lækre handsker.

Er værktøjet i orden - går havearbejdet som en leg. Selvom hænderne nok er det mest nyttige redskab til have-
arbejde, hjælper en række hjælpemidler umådelig meget på processen. Hvem vil ikke gerne anvende en græs-
slåmaskine i stedet for en le? Når det kommer til udplantningen af grøntsagsplanter i køkkenhaven er det da 
også meget rart, at jorden er forarbejdet med en jordfræser, som gør jorden blød og let at arbejde med. Andre 
redskaber og hjælpemidler er måske knapt så nyttige, men så er de med til at skabe den rette stemning i haven 
– og den er skam også vigtig.
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Efterårets redskaber
Når græsplænen og indkørslen er fyldt med nedfaldne bla-
de fra træer og buske, skal de rives sammen og flyttes til 
kompostbunken. Trillebør, løvrive og kurve, som man kan 
proppe med blade er gode hjælpemidler – og så er der nok 
til at alle på matriklen kan hjælpe til!

I sensommeren og efteråret kan man 
høste mange ting i haven. Kurve, kasser 
og spande er gode at samle ind i.

Når krukkerne med de frostfølsomme 
planter skal flyttes rundt, er en sækkevogn eller 
krukkeløfter smart at have stående.

Sommerens redskaber
Græsset skal slås gennem hele sommeren. Pas godt på plæneklip-
peren, der både skal have olie, benzin og nyslebne klinger.

Hækken skal klippes. Der findes mange modeller, så undersøg 
markedet og find den model, der passer til din haves behov.

Ikke alle planter klarer sig uden ekstra vand. Nyplantede planter, 
kartoflerne og jordbærrene - og så selvfølgelig alle krukkeplanterne. 
Vandslangen skal være lang nok og et godt brusehoved eller en vand-
spreder er uundværlig. Er du ked af vandslangen, som man nemt kan 

snuble over, er vandkander et udmærket alternativ.
Grenene med hindbær vokser sig lange og vil, når 

frugten tynger dem, falde ned og knække. Hindbær kræver opbinding, så sørg for at binde 
en kraftig wire/snor op, eller brug andre materialer til at holde hindbærgrenene opretstå-
ende. Også drivhusets tomat- og agurkeplanter kræver opbinding, så de ikke falder ned.

Forårets redskaber
Jordfræseren skal bearbejde køkkenhavens jord. Når komposten er 
spredt ud i et jævnt lag, hjælper jordfræseren med at indarbejde den i 
jorden.
Når de første afgrøder skal i køkkenhavens jord, er markeringssnor og 
tommestok rare at have ved hånden.
Drivhuset skal gøres rent med sæbe og vand. En højtryksrenser er et meget nyttigt 
værktøj til denne proces.
Græsplænen er vintertræt og fyldt med mos. Der findes flere forskellige river, der er nyt-
tige her. Er det helt galt med plænen, vil en behandling med vertikalskærer, der skærer 
ned i jordoverfladen og løsner mosset, rigtig få flået en masse mos op.
Såning af grøntsager i drivhuset eller vindueskarmen gøres praktisk i mindre potter, så-
bakker, priklebakker eller lignende.
Udplantning af afgrøder som porrer, kål og majs gøres lettest ved at anvende planteske. 
Den aflange slanke af slagsen er især nyttig til porrer.
Roserne skal beskæres i april måned. Buskroser udtyndes ved 
at fjerne de ældste grene ved jordoverfladen. Et ørnenæb er et 
uundværligt redskab til denne proces.
Beskæresaksen har fast plads i lommen. Mange planter i haven 
skal klippes. Døde grene, strittende rosengrene, lavendelhæk-
kens døde grene, staudehavens visne toppe fra sidste år….
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A N   A P P L E  A  D AY 

 K E E P S  

T H E   D O C T O R  A WAY

Æbler indeholder antioxydanter, som kan være 

med til at forebygge sygdomme. Sure æbler 

er endnu sundere, da pektinindholdet her er 

højere. Pektin forsinker optagelsen af fedt 

og sukker fra tarmen = reduktion af 

kolesterol.

Havekalenderen står i høstens tegn, og den frugt, 
der i de danske haver får mest opmærksomhed, 
er æblet. De mange anvendelsesmuligheder  giver 
da også anledning til at få dem plukket,  syltet og 
gemt. Hvem elsker ikke æblegrød, æblemost og 
 gammeldags æblekage? Når du laver retter med 
din egen helt gratis æblehøst, så gør det ikke 
 oplevelsen ringere.
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ÆBLESIRUP
Hæld friskpresset æblemost i en gryde og kog væsken op. 
Urenheder, som også kaldes masken, skummes løbende fra 
- indtil saften er helt klar. På et tidspunkt bruser væsken op, 
ligesom sukkerlage gør, og så er den skønneste æblesirup 
klar til at blive hældt på rengjorte flasker. 
Bruges til: is eller som ”glasur” til kager.

CHUTNEY
I den bedste selvforsyningsånd kan man konservere frugt 
og lave chutney ved at eddikesylte frugten. Eddikesmagen 
medgår i den endelige smagsoplevelse, så det er vigtigt at 
vælge en eddike, som man kan lide. Vineddike har den 
fineste smag, men hører til blandt de lidt dyre. Almindelig 
lagereddike kan sagtens anvendes.

Krydderieddike
1 l eddike og ca. 60 – 80 g krydderier (kanel, muskat, 
allehånde, nelliker, peberkorn og hel sennep) pakket i 
stofpose. Eddiken med krydderi posen skal nu opvar-
mes i vandbad. Når vandet i gryden koger, slukkes 
den og stilles til afkøling i 2 timer. Herefter fjernes 
krydderiposen.

Skær æbler og løg i mindre stykker og kog dem 
i ca. 5 min. og hæld vandet fra. Tilsæt knuste 
krydderier efter eget valg. Eks. ingefær, chili og hel 
kanel. Brug så meget eddike, at alle ingredienser er 
dækket og lad det koge indtil konsistensen er som 
tyktflydende marmelade. Hældes på rengjorte glas 
og opbevares mørkt og køligt. 

Bruges til: kødretter – især svinekød og kylling,
 i sandwich eller på pålæg.

Opskrifter

PANDEKAGER  MED ÆBLERRør en pandekagedej. Skræl et 
æble, udhul det og skær det i tynde 

ringe. Kom smør på en pande og læg 
æbleringe på panden. Hæld derefter 

pandekagedejen henover og bag den 
færdig som en almindelig pande-
kage. Serveres med æblesirup og flormelis.
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ÆBLESNAPS
Paradisæbler er bedst, når man skal lave snaps, men al-
mindelige æbler kan også bruges.

Vask æblerne grundigt og skær dem ud i kvarter, hvor-
efter de fyldes i en glasbeholder. Hæld snaps eller vodka 
henover og lad væsken trække til smagen er, som du øn-
sker den. Filtrer derefter væsken og kassér æblekvaset.

ÆBLEBLOMSTSAFT
Hvis du nænner at plukke blomsterne af dit æbletræ (du mister 
frugterne), så er det faktisk muligt at lave den skønneste æble-
blomstsaft. 

Pluk 2 l blomster
1 l vand
1 kg sukker
Skal og saft af 2 usprøjtede citroner
2 spsk. citronsyre

Kom vand, sukker, citronskal, -syre og – saft i en stor gryde. 
Lagen koges op til sukkeret er opløst. Køl lagen helt ned – ger-
ne natten over. Æbleblomsterne overhældes med den afkølede 
sukker/citronlage og trækker nu i ca. et døgn, hvorefter væsken 
sies gennem et klæde og hældes på rene flasker.
Bruges til: Æbleblomstsaft er fortrinligt i hvidvin eller 
 champagne. Eller børneversionen fortyndet med postevand.
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ÆBLECIDER
Har du rigtig mange æbler i haven – eller kender du nogen, som har, er der 
mulighed for at lave din egen cider. Dog skal der virkelig store mængder til, 
for 100 kg æbler giver ca. 20 l cider. Der er 4 faser i ciderproduktionen:

1. Plukning af frugt
Man kan ikke anvende nedfaldsfrugt. Alle æblerne skal plukkes og hånd-

teres nænsomt, så de ikke får stødpletter, der kan rådne. Æblerne opbevares 
i kasser i 3 – 6 uger.

2. Presse
Når man skal presse saften ud af æbler, skal frugterne, efter grundig 

rengøring, kværnes. De findelte æblestykker hældes derefter i en æblepresse, 
så al saften, der nu er hældt på spande, er klar til næste proces.

3. Gæring
Man har brug for en oechlevægt eller et hydrometer, 

så man kan måle sukkerindholdet i mosten. Desuden skal 
man bruge gæringsspande, vandlås og en gæringskultur. 
Ønsker man en sød cider, anvendes ølgær, som giver ca. 
5% alkohol. Ønsker man en syrlig cider, anvendes vingær, 
som giver ca. 13% alkohol. Gæringen tager ca. 2 – 3 må-
neder og skal passes, så mosten ikke bliver sur og omdan-
nes til eddike, samt løbende måles for sukkerindhold, så 
man kan afgøre, når gæringsprocessen er slut.

4. Hælde på flasker
Ønsker man brus i cideren, vil tilsætning af sukker-

bolcher i hver flaske give den forventede oplevelse. Husk 
at anskaffe flasker nok og sørg for at de er HELT rene. En 
kapselpåsætter er rimelig enkel at anvende og en relativt 
billig løsning. Når der er gået ca. 3 – 4 uger kan man åbne 
den første flaske cider og bedømme resultatet.

ÆBLESMØR

1 kg æbler
150 g brun farin
5 cm rå ingefær
1½ dl æblecider
½ tsk. stødt kanel
½ tsk. revet muskatnød
1 knivspids stødt nellike
1 stjerneanis
Saft af en citron

De skrællede æbler skæres i fine tern. Skræl og hak ingefær 
fint. Alle ingredienser kommes i en tykbundet gryde og lad det 
simre i en times tid. Tag gryden af varmen og blend æblerne, 
så det bliver en ensartet masse. Gryden sættes igen over blus, 
men ved svag varme i ca. 2 timer til det er gyldent og tykt. Lad 
det køle af og hæld det på lufttætte glas.
Bruges som: smør under pålæg og spegepølse.



HAVEGLÆDER62

BAGTE ÆBLER MED MANDLER OG MASCARPONE VANILJE CREME

500 g skrællede, skiveskårne madæbler
110 g hakkede mandler
50 g brun farin
110 g smør
110 g rørsukker
2 store æg

Mascarpone vanilje creme
250 g mascarpone
1 stang frisk vanilje
200 ml fromage frais
1 spsk. rørsukker

Kom æblestykkerne i en gryde med ganske lidt vand og 
50 g brun farin. Kog dem ganske let til de er møre. Kom 
dem derefter i en smurt høj bageform. Pisk i en skål 
rørsukker og smør til det er lyst og luftigt. Kom æggene 
i lidt efter lidt og vend de hakkede mandler forsigtigt i. 
Fordel massen over æblerne og glat ud med bagsiden af 
en ske. Bages i ovnen ved 180 grader i en time.

Mascarponecremen røres sammen og stilles køligt.

Desserten er god varm og kold og holder sig fint i køle-
skab i 3 – 4 dage.

ÆBLEGELÉ
Kan i princippet laves af alle typer æbler, men bedste smag 
får man, når man anvender paradisæbler. Paradisæbler er 
mindre end spiseæbler, så der skal relativt mange til, for at 

få nogle glas ud af arbejdet. Dog er det hele arbejdet værd, 
for smagen er særdeles lækker ovenpå en nybagt bolle.

1 kg æbler
Ca. 3 dl vand
1 kg sukker pr. l saft

Rengør frugterne grundigt og skær dem ud i halve eller kvarte. Kom 
æblestykkerne i en gryde med vandet og kog dem møre. Hæld det 
hele i et klæde og lad væsken dryppe af natten over. Afmål væ-
skemængden og tilsæt sukker. Lad det koge i ca. 20 min. Nu skal 
frugtsaften bestå geléprøven, og først når den er klaret, fyldes den 
på rengjorte glas. Lad saften koge i længere tid, hvis den ikke klarer 
prøven. 
Geléprøven: 
Erfarne saftkogere dypper en ske i saften 
og lader den løbe af skeen. Når den 
sidste dråbe, der falder fra skeen 
er lang og sej, er geléen færdig. 
Mindre erfarne saftkogere hælder 
lidt saft på en tallerken og sætter 
den i køleskabet i fem til ti minutter. 
Bliver saften geléagtig, er den klar til 
at komme på glas.

TIPS

Man kan med fordel 

anvende lige mæng-

der rønnebær og æbler. 

Rønnebær skal dog en tur 

i fryseren inden, så den 

bitre og sure smag 

reduceres.

TIPS
Umodne æbler  indeholder mere pektin, som er det naturlige stivel-sesmiddel i gelé. Ibland gerne umodne æbler 

til saften
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Æbletræer er podede med de sorter, man ønsker på en 
grundstamme. Det er grundstammen, der bestemmer træ-
ets voksekraft. 

Jordbund
Æbler kan vokse på de fleste jorder. Sandjorde og skov-
bundsjorde er dog ikke specielt velegnede. Jorden skal 
desuden være veldrænet. Reaktionstallet eller pH værdien i 
jorden skal ligge mellem 6,0 og 7,5.

Geografisk placering
Da æbletræer blomstrer i maj, er de bedste områder dem, 
hvor sen nattefrost ikke ødelægger frugtsætningen. Kyst-
nære områder er de bedste. Bor man i et meget nedbørs-
rigt område, er risikoen for svampesygdomme desuden 
højere. Læ giver gode betingelser for æblerne både i blom-
stringstiden, men ikke mindst når frugten hænger tungt på 
grenene.

Bestøversorter
I de professionelle frugtplantager planter man bestøversor-
ter blandt æbletræerne. Alle æbler kræver bestøvning fra 
en anden sort, og normalt er det ikke noget problem, da 
de fleste haver har æbletræer. I en æblelund, hvor der er 
mange forskellige sorter, er det ikke nødvendigt at plante 
bestøversorter; men planter man kun én sort, skal man 
plante bestøversorter iblandt. Paradisæbler viser sig at 
være effektive bestøversorter.

Plantesystem
Et plantesystem skal sikre lys og luft til træernes grene. 
Nyere plantager anlægges med træer på svage grund-
stammer, hvor træerne står tæt i rækkerne og væksten 
hæmmes, mens frugtsætningen fremmes. Når man væl-
ger denne form for plantning, kan træerne beskæres, så 
de maksimalt når 2,5 m og derfor kan høstes uden brug 
af stige. Træer på svage grundstammer kan ikke selv stå, 
men kræver pæl eller espaliersnore.

Planteafstand: 1– 3 m afhængigt af, hvor intensiv dyrkning 
man ønsker.
Rækkeafstand: 3–6 m afhængigt af, om traktor skal kun-
ne færdes mellem rækkerne.

Plantetidspunkt
Du kan plante æbletræer hele året, når blot jorden ikke er 
frossen.

Sortsvalg
Der findes rigtig mange æblesorter. Man skal vælge dem, 
man kan lide, men man bør skæve til de sorter, der har 
en god modstandsdygtighed over for skurv og meldug. I 
havecentret kan du få god vejledning i, hvilke sorter, der 
egner sig til plantning. Både modningstidspunkt og egnet-
hed i forhold til lagring er oplysninger, som personalet her 
kan hjælpe dig med. 

Anlæg din egen lille æblelund
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Haveglæder er magasinet til dig, der er vild med haven og udelivet. Dette nummer af Haveglæder fører dig rundt i 
nogle af planterigerne. Sensommerens duftende stauder, prydgræsser til bund og bed, slyngplanter og klematis. Du 
kan hente masser af inspiration til, hvordan du anvender frugt og bær fra din have - og så gemmer dette nummer 
også på gode historier om hollænderen med 3000 forskellige narcisser, parret fra Ringkøbing med 1400 hosta samt 
Lis og Kurt fra Haderslev, der har en rigtig hyggelig gårdhave.
God fornøjelse og på gensyn i dit lokale havecenter.
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