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20

12

30
28

626



Udgiver www.danskehavecentre.dk

Fotos GAP Photos Ltd, England, Flora Info (PBA), 
Hortus Advising, Colourbox.dk, Adobe Stock

Tekst Hortusadvising.dk ved  
Marianne Bachmann Andersen

Layout/tryk Grafisk Produktion Odense,  
www.gpo.dk

ISSN 2245-8190
ISSN 2245-8204 (online)

Velkommen  
til Haveglæder
Magasinet som giver inspiration,  
viden og løsninger til haven.

September er efterårets bedste måned, fuld af charme og blå himmel. Ikke for 
varm - ikke for kold. En god måned til havearbejde, eller til at lave ingenting. 
Sidde og betragte insektlivet i haven; og især, hvis man har plantet insekt-
venlige blomster, buske og stauder, kan man nyde mange af sensommerens 
sommerfugle, så som dagpåfugleøje, admiralen, tidselsommerfugl, nældens 
takvinge og de forskellige arter af kålsommerfugle. Er man heldig, kan man 
på	afstand	høre	og	pludselig	se	den	blå	mosaikguldsmed	-	en	elegant	flyver,	
der fanger byttet i luften. Måske er det den noget mindre efterårs-mosaikguld-
smed, som fanger dit øje?
September	er	også	måneden,	hvor	georginerne	næsten	står	aller	flottest,	og	
fornøjelsen af at kunne skære buketter til stuen og venner i ét væk er stor. 
Vi har efterhånden mange forskellige georginer, eller Dahlia, som de retteligt 
hedder på latin; og vi nyder de mange forskellige blomsterformer og farver i 
haven, men måske specielt i husets vaser. Det botaniske navn hænger sam-
men med den svenske botaniker Andreas Dahl, som Dahlia er opkaldt efter. 
Det danske navn georgine hænger sammen med, at den også er opkaldt efter den russiske pro-
fessor og planteforædler Johan Gottlieb Georgi. Jeg får ikke altid taget knoldene op til vinterop-
bevaring. Sidste vinter gik det godt, nogle gange skal der en vintermåtte over, mens det andre 
gange går galt. Så er det bare at købe nogle nye. De er til at betale, og så får man også glæde af 
nye sorter og farver.
Forårets løgvækster skal helst lægges tidligt på efteråret, og særligt påskeliljerne nyder godt af at 
komme i den varme og fugtige jord i september. Hvis man driver hyacinter frem til jul, er det også 
i	september,	det	skal	ske.	Løgene	puttes	i	pottejord	med	snuden	lige	i	jordoverfladen.	Nu	skal	de	
stilles mørkt ved højst 9 grader i 8-11 uger, hvorefter de placeres i stuetemperatur i tre uger. Ønsker 
man hyacinter på glas, kan man vente et par uger.
En af Højskolesangbogens nyere og smukke sensommersange er ’Æbler lyser rødt på træernes 
grene’ – her beskrives, at høsten går ind og de gyldne farver og efterårets brise kommer. Ja, hø-
sten går ind. Urmennesket kommer op i os, og vi sanker frugter og nødder gennem de næste to 
– tre måneder, alt efter sort og modningstidspunkt. Det er ikke let for private at vinteropbevare æb-
ler; men med tidligt og sent modnende sorter er det muligt, at spise æbler fra egen have halvdelen 
af året. Et af de tidligste spiseklare æbler er ’Transparante Blanche’, som er klar i slutningen af juli. 
Så kommer ’Discovery’, ’James Grieve’, ’Elstar’ og ’Filippa’, som kan gemmes til jul, og under gode 
forhold kan man opbevare ’Gloster’ og ’Belle De Boskoop’ frem til vinterferien. I dag kan vi købe 
æbler året rundt, men sådan har det ikke altid været. Jeg husker min mormors viktualiekammer, 
hvor der stod store syltetøjsglas med henkogt æblemos til æblegrød og søndagens æblekage - et 
resultat af mængder af forarbejdede nedfaldsæbler. Vi lavede også tørrede æbleringe, som vist 
mest var for min skyld. Hun havde erhvervet sig en æbleskrællemaskine i Flensburg, og jeg husker, 
hvordan jeg lavede mængder af lange æblekrøller, som blev hængt til tørre på loftet, og senere 
klippet i mindre stykker.
Æblet har siden middelalderen været en vigtig frugt i Danmark. Først var det på de danske klo-
stre, at man dyrkede og formerede æbler. Vi ved, at der i 1180 blev hjemtaget podekviste og frø 
af æbler fra Frankrig til Abbed Wilhelm på Æbelholt kloster. Senere var det ikke kun klosterhaven, 
som dyrkede frugt. Ude omkring i landet blev der anlagt frugthaver, de såkaldte abildgårde, som 
var beskyttet ved lov for at sikre mod tyveri. Det nævnes i Jyske Lov i 1241, at abildgårde ikke er 
omfattet af fællesskabet. De blev ligestillet med ejernes hus og derfor beskyttet mod indbrud. 
Godt at den lov ikke blev håndhævet, da jeg var barn; for der gik drengene på æbleskud eller rov, 
som det også hed.
Dit havecenter holder i uge 41 æblets uge. Så besøg det og lær en masse om æbler til glæde for 
dig og din familie.

Per Boisen Andersen, 
direktør for brancheforeningen Danske Havecentre

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

Følg os på
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Plantetid 
Efteråret er et godt tidspunkt at plante i. 
Jorden er dejlig lun, og planterne er i vækst 
uden at have for meget fart på. Deres rod-
net	er	fint	udviklet	efter	måneders	pasning	i	
planteskolen, og nu er de klar til at komme 
ud på deres blivende voksested. 

Der skal stadig vandes i tørre perioder, 
men efteråret er ofte beriget med utallige 
regnbyger, så det er forholdsvis let at holde 
planterne med vand. Når du planter om ef-
teråret, så får planterne mulighed for at nå 
at vokse ud i jorden og gøre sig klar til vinte-
ren. Når det igen bliver forår og nyvæksten 

skal i gang, så er planterne allerede godt på 
vej. HUSK at nye planter ofte behøver ekstra 
vand de to første år efter plantningen.
Blomsterløg	 finder	 du	 i	 store	 og	 brede	

sortimenter her i efteråret. Dit havecenter 
kan tilbyde et væld af forskellige sorter af 
vintergækker, erantis, krokus, tulipaner, nar-
cisser, allium og mange andre. Det er her i 
efteråret, at du skal lægge de forårsblom-
strende blomsterløg.

Dyrk også selv dine egne hvidløg. Læs 
mere på side 6.

• Fra oktober er det muligt at plante bar-
rodede hækplanter til ny hæk

• Når georginerne har fået den første frost, 
skal de klippes ned og graves op. Når 
du opbevarer knoldene frostfrit, så kan 
du igen til næste forår grave knoldene 
ned og nyde de mange dejlige blomster

• Nedfaldne blade på græsplænen samles 
sammen og lægges i havens bede. Her 
vil de virke beskyttende mod frost og 
være fødekilde til de nyttige regnorme. 

Bladene er også skjulested for marie-
høns og andre nyttedyr

• Hold havedammen fri for nedfaldne 
blade, så der ikke opstår iltfattige forhold

• Behold dit haveaffald i din egen have – 
du sparer miljøet for CO2 belastning og 
genanvendelsen gavner både planter og 
dyr

• Mål surhedsgraden i din græsplæne og 
tildel kalk, hvis det er påkrævet

• Sensommer er lig med høst. Frugterne 
står i kø for at blive plukket, mens køk-
kenhaven bugner med de lækreste grønt-
sager. I drivhuset er der for alvor modne 
tomater, peber og chili, og krydderurterne 
gror på livet løs. Glem ikke at høste dine 
egne hjemmedyrkede  afgrøder – og har 
du for mange, så må du kalde til høstgilde

• Flere hække trænger til et justerende 
klip. Især ligusterhække, der er klippet 
i juni måned, er vokset igennem og kan 
klippes igen

• Fra september skal du lægge forårsblom-
sterløg. De kræver en længere periode 
for at danne blomster, så det er her i det 
tidlige efterår, de skal lægges

• Når de høje temperaturer falder, og reg-
nen fylder jordens vandreservoir op,  kan 
du med fordel plante alle typer planter i 
din have

• Dyrk dine egne hvidløg. Det kan du læse 
mere om her i bladet, men husk at få 
dem lagt i efteråret

• Hasselnødderne modnes, og har du 
mange nødder med orm, så kan du 
mindske angrebet ved at holde jorden 
under buskene fri for græs og ukrudt OG 
fjerne de nedfaldne ormædte nødder. Det 
er nemlig nu, at larven søger ned i jorden 
og lægger sine æg

• Roser, der smider bladene pga. sygdom, 
kan du hjælpe. Fjern de nedfaldne blade 
under busken – så vil svampesporerne 
ikke overvintre og ”springe på” planterne 
næste år

• Klip masser af buketter i bedet med 
georginer. Klip også de afblomstrede 
hoveder af – det fremmer blomstringen

• Har du problemer med øresnudebillens 
klip i rododendron, vildvin, efeu og andre 
bladstedsegrønne planter, så er det nu i 
september, at du skal bestille nematoder 
i dit havecenter, så du kan mindske et 
fremtidigt angreb

listen sensommer Huske

liste til vinteren Huske
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Spis haven 
Krydderurter
Det grønne drys på pizzaen, pastaen, 
lammestegen eller æggemadden 
fortsætter længe endnu. Hvis der er 
mange blomster i dine krydderurter, 
så kan du fremme tilvæksten ved at 
klippe dem af. HUSK at du også kan 
tørre dine krydderurter, så du kan 
bruge løs resten af vinteren.

Bønner
Sensommerens friske bønner er både 
nærende og velsmagende. Bønner 
kan du dyrke som buskbønner el-
ler som stangbønner. Der er forskel 
på smag, størrelse og farve. Husk at 
bønner ikke må spises rå – de skal 
koges let, inden du spiser dem.

Efterårsrabarber
De nye sorter af rabarber, der har ev-
nen til at danne nye stængler om ef-
teråret, er blevet meget populære. Nu 
kan du igen lave desserter, is, kager 
og marmelade med friskhøstede ra-
barberstilke.

Blommer
Der er så mange forskellige sorter 
af blommer, som fra slutningen af 
august og frem mod oktober mod-
ner. Blommer er nemme at dyrke, og 
smagen er helt fantastisk. Blommer er 

også gode at sylte til vinterens des-
serter eller som marmelade.

Æbler og pærer 
Mange haver har både æble- og pæ-
retræer. Det er sågar almindeligt, at 
der både er æblesorter, som modner 
tidligt, og andre træer med sorter, der 
modner senere. De tidlige sorter skal 
spises og nydes med det samme, 
mens de senere sorter kan lagres 
til senere brug. Du kan tjekke mod-
ningstidspunktet ved at løfte let op i 
æblet og dreje det rundt. Først når det 
slipper, er det plukkemodent.

Rodfrugter
Køkkenhavens	 overflod	 af	 pastinak-
ker, persillerod, rødbeder, jordskok-
ker og knoldselleri skal udnyttes. De 
holder	sig	fint	frem	mod	frost,	så	der	
er ofte nok til mange retter gennem 
hele efteråret.

Spiselige blomster
Den grønne salat kan nemt piftes op 
med blomster fra en lang række spi-
selige blomster. Tagetes, blomsterkar-
se, cikorie, morgenfrue, bellis, daglil-
jer, kornblomst, hibiscus, stedmoder 
og	hjulkrone	er	blot	nogle	af	de	flotte,	
velsmagende spiselige blomster, som 
du kan høste i haven.

Drivhusets sysler 
Efter mange måneders godt vejr er efter-
årets måneder med til at bremse tilvæksten 
inde i drivhuset. Nu skal der vandes og gø-
des lidt mindre, og både opbinding og knib-
ning er minimal. Til gengæld er glæden ved 
at høste friske og velsmagende grøntsager 
stor. 

Stop topskuddet
Tomatplanterne fortsætter deres himmel-
flugts	vækst,	og	det	er	 ikke	ualmindeligt,	at	
toppen når at vokse ud gennem tagets vin-
duer, hvis du ikke når at binde den fast. I de 
professionelle gartnerier binder man faktisk 
tomatplanterne ned. Det vil sige, at de forsig-
tigt trækker toppen ned og lader den basale 
del af planten, som ikke længere produce-
rer frugter, sno sig rundt. Eventuelle blade 
klippes af den lianlignende plante, og nu er 
der plads til, at toppen kan fortsætte med at 
danne nye blade og blomsterklaser.

Du kan også vælge at standse tomatplan-
tens topskud. Så vil planten koncentrere sig 
om at modne de mange tomater i 
stedet for også at danne nye 
blade og blomster.

Agurkeplanter
Har du stadig friske agur-
keplanter i drivhuset, så 
vil ovenstående beskrivel-
se med at trække plantens 
topskud ned være aktuel. 
Husk fortsat at knibe agurke-
plantens sideskud, så der ikke dannes 
mere end 2 – 3 nye agurker på hver.

Peber, aubergine, chili og melon modner 
i sensommeren og længere ind i efteråret, 
men hold øje med, at frugterne ikke sidder 
for længe, så de rådner. Tilse planterne for 
skimmelangreb på bladene og sørg for god 
udluftning på lune dage.
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Dyrk hvidløg 
på 4 forskellige måder
Vi har nok alle et mindre lager af hvidløg liggende i køk-
kenet. Hvidløg indgår i rigtig mange retter, og løgets 
gode egenskaber, både hvad angår smag og styrkelse 
af helbredet, gør, at vi faktisk har et væsentligt forbrug.

Hvis du aldrig tidligere selv har dyrket egne hvidløg, 
så får du her 4 forskellige metoder – du kan jo prøve 
nogle af dem af, så du finder din bedste metode. For-
delene er mange, når du vælger selv at dyrke hvidløg. 

Først og fremmest undgår du at skulle købe den 
eneste type, som supermarkedet har – dyrker du selv, 
kan du vælge blandt flere sorter. Dernæst undgår du at 
belaste miljøet med import af hvidløg fra Kina og an-
dre oversøiske lande, som dyrker til supermarkederne. 
Sidst, men ikke mindst, så har du glæden og fornøjel-
sen af at være selvforsynende med en grøntsag, som er 
ganske simpel at få til at lykkes.

Højbedets jord er ofte en blanding af have-
muld, tørvejord og kompost. Jorden er let og 
godt drænende. Det hævede bed øger også 
temperaturen i jorden, hvilket er en fordel for 
planternes vækst.

Det vil være mere overskueligt at dyrke i et 
højbed, da det er lettere at luge, og at bedet 
er afgrænset i størrelsen. Højbedet vil hurtigere 
tørre ud, så du skal vande oftere.

I HØJBEDET 

Det er nok den metode, som de fleste anvender. Trækker 
en lige snor i køkkenhaven og laver en dyb rende, hvor fed-
dene sættes. Ved denne metode er der ikke noget at tage 
fejl af. Man ved, hvor løgene er sat, hvor der skal luges og 
eventuelt vandes. Når de nærmer sig høsttidspunktet, så er 
man heller ikke i tvivl om, at det er nu, man skal tage affære.

Løgene har gode vækstbetingelser i havens basisjord. 
Her er det muligt at søge efter vand og næring, når der er 
brug for det.

Den største udfordring ved denne metode er at skulle 
holde rent for ukrudt mellem planterne.

LAGT I LIGE RÆKKER

1 

2 

Hvidløg, hvis 
latinske navn er 

Allium sativum, hører 
til liljefamilien ligesom 

kepaløg. Hvidløg formeres 
ved deling, og hvert fed 

repræsenterer  
en ny plante.
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GENERELLE  
DYRKNINGSREGLER

Plantetidspunkt: oktober

Plantedybde: 7 cm

Afstand: ca. 10 cm

Rækkeafstand: 25 cm

Voksested: hvidløg skal stå 
solrigt og må ikke mangle 
vand

Gødning: let gødskning 
om foråret – hvidløg er ikke 
næringskrævende

Høsttidspunkt: sidst på 
sommeren, når toppen 
visner ned

Hvis du i forvejen har et bed med krydderurter, så er det op-
lagt at lægge hvidløgsfed mellem planterne. Her er der ledig 
plads, og når du alligevel skal hente krydderi til maden, så er 
den grønne top fra hvidløgene oplagt at høste med. 

Ulempen ved at dyrke hvidløg blandt andre planter er, at 
det kan være en udfordring at finde dem, når de skal høstes. 
Ligeledes kan det være sværere at luge for ukrudt.

Plant evt. i mindre grupper med 3 – 9 fed, så er det lettere 
at finde dem igen.

På billedet er der plantet hvidløg sammen med persille. 
Hvidløgs lugt skulle gerne skræmme den flue, som kan finde 
på at lægge æg i rodhalsen af persilleplanterne.

SAMMEN MED ANDRE  
PLANTER ELLER KRYDDERURTER

Alle kan få plads til en krukke, balje, kurv eller kasse til at 
dyrke hvidløg i. Du skal forsøge at give hvert fed rimeligt 
med plads, men sætter du dem tæt, så går det blot ud over 
størrelsen på de hele hvidløg, som du høster. 

Vælg en forholdsvis stor krukke (minimum 30 cm i diame-
ter), for så er der en vis buffer i jorden. Det er nemlig van-
dingen, som er afgørende for et godt resultat, når du vælger 
denne dyrkningsmetode. 

Vil der være perioder, hvor du har svært ved at passe van-
dingen, så flytter du bare krukken i skygge, hvorved beho-
vet for vand mindskes.

I MINDRE BEHOLDERE 

3 

4

Hårdnakkede hvidløg
Nogle sorter af hvidløg danner en 
blomst, der dog hurtigt udvikler 
sig til at være topløg. Her dannes 
en hård stængel midt i løget og en 
enkelt krans af hvidløgsfed. Disse 
kaldes hårdnakkede hvidløg.

TO TYPER HVIDLØG

Hvidløgsfletning
Andre sorter blomstrer ikke og får 
derfor ikke denne hårde stængel. 
De danner så en inderkreds af 
mindre fed. Disse sorter er veleg-
nede,	 hvis	 du	 holder	 af	 at	 flette,	
når hvidløgene skal tørres. Disse 
kaldes blødnakkede hvidløg.
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Viburnum
Viburnum plantes i almindelig veldrænet 
havejord. Placeres i fuld sol eller halvskyg-
ge (enkelte Viburnum klarer også at gro i 
dybere skygge).
Du skal vande i forbindelse med plantnin-
gen og de første to år – især i vejrmæssigt 
tørre perioder.
Viburnum kræver ingen beskæring, men 
skulle du alligevel have behov for at klippe 
grene af, så skal du gøre det om vinteren. 
Vintergrønne Viburnum beskæres først 
når væksten er begyndt omkring 1. april.
De fleste Viburnum når en højde på 2 – 3 
m, men især de japanske sneboller vokser 
langsomt og egner sig ofte ret godt til min-
dre haver. Derfor kan man også få disse 
typer podet på stammer. Stammerne fås i 
forskellige højder.

Viburnum  
– en stor planteslægt
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Kejserbusk,	kvalkved,	japansk	snebolle,	duftsnebolle,	ulvsrøn	og	rynkeblad.	Der	findes	en	
lang række forskellige Viburnum, som hver især udmærker sig på deres måde, men også 
har mange lighedstegn. Viburnum er hårdføre, robuste og nemme prydbuske til haven. 
Deres store variation i arter og sorter giver dig mulighed for at placere dem mange steder i 
haven, og de er ikke kræsne, hvad jordtypen angår.
Viburnum kræver meget lidt pasning. Giv planten god plads, så vil du kun have arbejde 
med at rive blade sammen og evt. beskære døde skud.
Viburnum er populære på grund af deres smukke blomstring i foråret og forsom-
meren; men har du tænkt på, at de her i efteråret får meget smukke efterårsfarver? 
Bladene med de gyldne og purpurrøde høstfarver holder samtidig meget længe.  
Blomsterne er altid hvide eller rosa, og mange blomster dufter dejligt. De er samlet i toppe 
eller skærme. Når der dannes frugter, er det en stenfrugt.

‘Charles Lamont’ danner  
meget	fine	rosa	blomster.

‘Dawn’ har også rosa blomster, 
men de er mørkere i udspring, 

hvorefter de blegner til sart rosa.

Kejserbusk, Viburnum x bodnantense
Løvfældende	2	–	3	m	høj	busk	med	aflange	mørkegrønne	blade,	der	i	efteråret	bliver	rødli-
ge inden løvfald. Kejserbuskens fortrin handler om blomsterne, som allerede fra november 
måned springer ud. Med en kejserbusk i haven har du mulighed for at nyde blomster over 
en meget lang periode, for blomstringen fortsætter helt frem til april. Duften fra blomsterne 
kan du nyde, hvis du nænner at klippe nogle af skuddene af til en vase.



HAVEGLÆDER10

Japansk snebolle ’Watanabe’ bliver ikke så høj - omkring 1 
m og næsten lige så bred. Den er meget langsomtvoksende og 
blomstrer fra juni og frem til oktober. Flade skåle af hvide sterile 
blomster.

Japansk snebolle, Viburnum plicatum
Oprette buske, der når en højde omkring 2 – 3 m. Grenene 
er ofte vandrette og udbredte, og det er her blomsterne sid-
der.	Fra	maj	–	 juni	blomstrer	de	flade	skåle	af	sterile	blom-
ster. Viburnum plicatum sætter sjældent frugter. Japansk 
snebolle er løvfældende, men holder bladene længe. Når vi 
får kølige nætter, så åbenbares bladenes purpurfarvede og  
nærmest skrigende røde farver. 
Placeres i fuld sol eller halvskygge. Beskyt med grangrene 
om vinteren de første år – især hvis din plante er ung og 
lille. Planter du de lidt større eksemplarer, så er planten mere 
robust.

Japansk snebolle ’Mariesii’ kan man kende på de vandret 
voksende grene, der etagevis bygger planten op. De store 
skærmformede blomsterstande med store hvide blomster er 
fint	draperet	på	grenene.	Bliver	ca.	2	–	2,5	m	høj	og	mindst	
lige så bred.

Japansk snebolle ’Pink Beauty’ bliver 2 – 3 m høj og blom-
strer fra maj – juni med hvide blomster, der har et svagt rosa 
skær. ’Pink Beauty’ er forholdsvis langsomtvoksende og bliver 
også en bred busk – dog ikke nær så bred som ’Mariesii’.

Japansk snebolle ’Kilimanjaro’ er en prisvindende for-
holdsvis ny sort, som har en pyramideformet vækst. Planten 
bliver omkring 2 m høj og godt 1 m bred. Som de øvrige sor-
ter af japansk snebolle, så er grensætningen horisontal, og 
de	store	skærme	med	hvide	blomster	sidder	flot	på	grenene.	
’Kilimanjaro’ kan danne røde bær.
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Alm. snebolle, Viburnum ’Eskimo’ 
Denne	hybrid	holder	de	fleste	blade	vinteren	over,	
men når de nye blade dannes, så kaster planten 
dog nogen af dem. Den er derfor semi-vintergrøn. 
’Eskimo’ er et rammende navn. I maj måned åbner 
de mange rent hvide blomster fra let rosa knop-
per, og så ligner busken en hel snedrive. Det kan 
faktisk være svært at se de mørkegrønne blade. 
Blomsterne har en svag duft. Resten af året står 
busken,	som	bliver	1	-	1,5	m	høj,	flot	mørkegrøn	
med	aflange	skinnende	blade.	

Dværgkvalkved, Viburnum davidii 
Er en meget lav og langsomtvoksende Viburnum, 
som tilmed er vintergrøn. Bladene er tykke, læ-
deragtige og skinnende mørkegrønne. De tyde-
lige bladnerver giver de forholdsvis store blade et 
plisseret udtryk. I juni blomstrer dværgkvalkved 
med sart rosa blomster samlet i toppe. Frugterne 
sidder på lange rødlige stilke og er blå. Dværg-
kvalkved	er	skyggetålende,	og	bliver	ca.	50	-	75	
cm høj.

Duftsnebolle, Viburnum x burkwoodii 
Duften fra de hvide runde blomsterhoveder på 
kvalkved er berusende. Med sin søde og tunge 
duft forføres man i maj måned, når de rosa knop-
per folder sig ud som hvide blomster, der sidder 
fastklemt i de tætte hoveder. Denne Viburnum er 
halvstedsegrøn. Det vil sige, at den kaster stør-
stedelen af bladene vinteren igennem, men be-
holder de yngste. Når busken blomstrer dannes 
på samme tid nye mørkegrønne blade, der på 
oversiden er glinsende og ru. Højde ca. 2 m.

Snebolle, Viburnum opulus 
Denne Viburnum kendes også under det danske 
navn ulvsrøn, og er løvfældende 3 – 4 m høje bu-
ske med lappede 12 cm store blade. Bladstilkene 
har tydelige røde kirtler ved basis. I juni blomstrer 
kvalkved med små hvide blomster i midten af lidt 
mere	flade	sterile	randblomster.	Frugterne	er	glin-
sende røde og farves fra september. Frugterne 
sidder ofte helt hen mod juletid.
’Roseum’ kendes under navnet almindelig sne-
bolle, bliver 2 – 3 m høj med nærmest kuglerund 
blomsterstand.
’Compactum’ er kompakt i væksten og bliver 
kun	1	–	1,5	m	høj.	

Snebolle er god til buketter.
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Anlægsgartnerens have
Verden er fyldt med unikke mennesker, som 
vi af og til er heldige at støde ind i på vores 
vej. Sådan var det med Kirsten. En samtale i 
en bus fyldt med haveentusiaster ledte sam-
talen hen på det magasin, som du lige nu 
læser i – HAVEGLÆDER. Det kendte Kirsten 
godt. 

En grøn anlægsgartner
Når man taler om faget anlægsgartner, så er 
der groft sagt to kategorier. Dem, der tager 
sig af belægning og dem, der tager sig af 
planterne. Kirsten har været anlægsgartner 
i	22	år.	De	første	15	år	handlede	om	belæg-
ning, mens de seneste syv år har handlet 
meget mere om planter og design. 

Efter års beskæftigelse hos en anlægs-
gartner tog Kirsten tilbage i 2010 et stort 
skridt	og	stiftede	anlægsgartnerfirmaet	Kre-
ative	Haver.	Her	beskæftiger	hun	5	–	6	gart-
nere og brolæggere årligt, og de har mange 
spændende opgaver. Kreative Haver holder 
til vest for Varde i byen Janderup.

Barndommens have
Kirsten har, lige som rigtig mange andre, 
gode barndomsminder, når talen falder på 
haven. Fritiden hos mormor og morfar gik 
med at opholde sig i haven. Hun beskriver 
haven som lidt af et menageri. Opdræt af 
vildsvin, hængebugsvin, kyllinger, duer og 
andet fjerkræ, får, geder og hvad morfar nu 
lige syntes kunne være hyggeligt at gå og 
passe. Den 2800 m2 store grund med hus 
var udnyttet til sidste cm – enten til dyr eller 
mormors planter. Kirsten voksede op uden 
at have noget fast mål for, hvad hun skulle 
arbejde	 med.	 ”Min	 mor	 fik	 arrangeret	 en	
samtale med en anlægsgartner, da jeg var 
færdig med min HF-eksamen”, fortæller Kir-
sten.	Moderen	fik	heldigvis	ret	i	sin	formod-
ning om, at Kirsten ville blive glad for valget 
– det har indtil videre ført hende langt.
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Bor nu i barndommens have
”Jeg har altid været utrolig glad for huset 
og haven, så da muligheden for at overtage 
det bød sig, så var jeg ikke et sekund i tvivl”, 
siger en smilende Kirsten. Utrolig meget er 
forandret siden morfars minizoo, men en del 
signaturplanter er bevaret. 

Som gæst er man ikke i tvivl om, at her 
bor en rigtig håndværker. Særdeles smukke 
belægninger udført med akkuratesse og 
sjæl.	Plantninger,	der	er	tænkt	over	med	fin	
bund og særegne buske og træer. Mange 
nyanlagte bede, der giver en god rytme 
i haven, som både er ny og gammel på 
samme tid. Havens bede og forløb er hel-
ler ikke tilfældigt udført. Mange steder kan 
man	finde	fokuspunkter	eller	linjer,	som	giver	
øjet	et	fikspunkt	og	både	giver	haven	dybde,	
men også samler havens mange elementer. 
Havens græsplæner er ligeledes med til at 

binde haven sammen, og her har Kirsten 
hyret robot til klipningen.

En travl dame
Kirsten har nemlig fuld fart på. Små og 
større projekter skal der arbejdes med i 
firmaet,	og	når	der	er	 tid	 til	overs,	så	skal	
der opleves og inspireres. ”Vi har alle brug 
for at lære og blive inspireret. Haver, parker, 
udstillinger og især planter giver en god dy-
namik”, siger Kirsten, som gerne benytter 
enhver lejlighed til at invitere sine medarbej-
dere med på tur. Størstedelen af tiden bru-
ger hun nu på at lave tilbud, tegne haver, 
give gode haveråd og på at styre Kreative 
Haver. 

Havens rum
Kirsten er optaget af at dele haven op i rum. 
”Mange	 familier	 har	 flere	 divergerende	 øn-

sker til, 
hvordan de 
gerne vil bruge haven”, forklarer Kirsten. For 
nogle er drømmehaven fyldt med blomster, 
som man kan lave buketter af, mens andre 
i familien vil slappe af i skyggen af et stort 
træ eller ved at skyde til måls med en bold. 
”Jeg lytter til ønskerne og forsøger at løse 
opgaven, så alle får mulighed for at opnå ha-
veglæden”, smiler Kirsten. 

Det kan ofte bedre løses, hvis man indde-
ler haven i mindre rum. Kirstens egen have 
er	et	fint	eksempel	på,	hvordan	man	kan	op-
dele haven i forskellige rum. 

Kreative haver kan følges på  
Facebook og Instagram

Forhaven
Huset ligger ikke helt parallelt med vejen – faktisk ligger 
det	ca.	45	grader	skråt.	Det	flotte	træ	ved	indgangen	er	
en	japansk	røn,	Sorbus	’Dodong’.	Den	har	flotte	hvide	
blomster i skærme i maj, som efterfølgende bliver til 
orangerøde bær. Inden løvfald får den ildrøde løvfarver. 
Under rønnetræet er bunden plantet til med kæmpe 
stenbræk, Bergenia. Til venstre har Kirsten først plan-
tet en gruppe af buskpotentil, Potentilla fruticosa ’Ab-
botswood’, der blomstrer længe, og længere inde ved 
huset står en gruppe buksbom. Busken med de røde 
bær er Cotoneaster 'Braendkjær'.

Levende hegn
Mod vejen er der ingen hæk – eller måske er det en hæk? Plantnin-
gen fungerer som hæk, men der er nærmest ikke to ens planter. ”Min 
mormor plantede alle de forskellige planter i stedet for en hæk. På 
den	måde	fik	hun	større	variation	både	hvad	angår	årstider,	men	især	
på planternes mangeartede udseender”, forklarer Kirsten, som synes 
at det fungerer godt og derfor ikke har tænkt sig at lave om på det. 
Udover Kirsten, så er jeg sikker på, at både forbipasserende og måske 
især dyr og insekter nyder godt af det levende hegn, hvor bl.a. krist-
torn, taks, bærmispel, buksbom og forskellige prydbuske vokser. 



Bunddække
Langs indkørslens højre side er der lavet en ensartet 
bund af kæmpe stenbræk, Bergenia. Kirsten kender 
ikke navnet på planten, som nærmest altid har stået 
der. Hun beskærer den af og til, så den ikke vælter ud 
over belægningen, men ellers er der ingen pasning.

Gårdhaven
Inden man entrerer haven, så skal man gen-
nem gårdhaven. Her kigger Kirsten ud, når ma-
den skal tilberedes, og her sker der en masse. 
Det meste af gårdhaven er udført med en smuk 
belægning, men i centrum af haven har Kirsten 
anlagt et kvadratisk bed. ”Det elsker jeg at pyn-
te op. Til jul med mos, og i foråret vælter det op 

med blomsterløg”, smiler Kirsten. Jeg besøgte 
Kirstens have i september, og her strålede 
de smukkeste løvfarver på den lille japanske 
ahorn, som spejlede sig i det klare vand i bas-
sinet. Gårdhaven bruges også til at arrangere 
krukker i. Til efteråret er de lidt brændte farver 
gode, og Kirsten er især begejstret for de man-
ge	forskellige	alunrod,	Heuchera,	som	findes.

Alternativ rumdeler
Kirsten har også gravet 
ud til et bålsted i haven. 
Som ramme om bålste-
det har hun valgt at plante 
sargent æble, Malus sar-
gentii, fordi den blom-
strer så smukt om foråret. 
Blomsterne bringer en 
masse bier og insekter til 
haven,	og	deres	flid	resul-
terer	 i	de	flotte	 røde	bær,	
som havens fugle har stor 
glæde af resten af efter-
året og ind i vinteren.

Bispehue
Når bunden skal dækkes, så bruger Kirsten ofte bispe-
hue,	som	med	sine	fine	blade	i	et	tykt	lag	gør	det	svært	for	
ukrudt	at	finde	vej.	Bispehue	giver	også	bedets	bund	ro.

Grå belægning, lilla sky af blomster fra kæmpejernurt med iblanding 
af lange slanke græsaks, fører hen mod en åbning i tujahækken, og 
et nyt haverum viser sig.
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Spejlbassin
I	den	blanke	vandoverflade	kan	du	se	drivende	skyer	og	kon-
turen af grenene fra sydbøg, Nothofagus antarctica. 

Vandbassin
Gårdhaven fører direkte over i et nyt anlæg. Kirsten fortæller, 
at hendes svendestykke var dette bassin. I stedet for at bøvle 
med synlig bassinfolie, så har hun lavet en havedam, der er be-
lagt i en fordybning – altså inkluderet i terrassen. Krukkerne til 
højre er fyldt med afrikanske liljer, Agapanthus, som blomstrer 
juli	 –	 august	med	blå	 blomster.	Øjet	 finder	 også	 hurtigt	 vej	 til	
den planteskulptur, som pryder bedet bag terrassen. Det er en 
kirsebærkornel, Cornus mas, som Kirsten nænsomt stammer 
op og beskærer, så den får lov at fylde, men også levner plads 
til andre planter. 

Zebragræs
Hvert forår klipper Kirsten græsserne helt tilbage til jordover-
fladen.	Hun	bruger	en	buskrydder,	og	når	bare	det	værste	
klip rives af bedet, så får resten lov til at ligge og blive omsat. 
Elefantgræsserne er ikke så hurtige om at vokse til i foråret, 
men	når	sommeren	kommer,	så	står	de	ekstra	flotte.	Her	er	
det zebragræs, Miscanthus sinensis ’Zebrinus’.
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Græshaven
Når man kigger ud i det haverum, som vender væk fra ude-
stuen, så er det (haverummet) i september måned fyldt med 
prydgræsser. Størst er den nok 3 m høje kæmpe elefant-
græs, Miscanthus giganteus, som står mod højre. På hjørnet 
til højre for pergolaen er der endnu en elefantgræs, Miscan-
thus sinensis ’Gracilimus’, og rundt blandt diverse stauder 
vokser	 endnu	 flere	 forskellige	 græsser.	 Deriblandt	 dette	
flotte	eksemplar	af	en	pampasgræs,	som	er	godt	på	vej	med	
de store dekorative blomsteraks.

Surbundsbed
På den anden side af det leven-
de hegn, som vender ud mod 
vejen, ligger havens surbunds-
bed. Kirsten har plantet syren-
blomstrende hortensia, Hydran-
gea paniculata ind mellem de 
mere traditionelle rhododen-
dron	og	lyng.	De	klarer	fint	at	stå	
i lidt mere sur jord, og der er så 
mange forskellige sorter, som 
man let kan blive rigtig glad for. 
Rhododendrons	fine	blomstring	
i foråret bliver på den måde af-
løst	af	de	flotte	blomsterstande	
på en senere årstid.

Et godt kig
Næsten helt nede 
fra den bageste 
ende af haven 
kan man se op til 
gårdhaven og hu-
sets indgang. Her 
bag tujahækken 
er der krydderur-
ter og georginer til 
afskæring.

Drivhus
I haven er der også et drivhus. 
Det er anlagt på en lille platform 
og med muret sokkel. Den sorte 
farve	 passer	 fint	 sammen	med	
de	øvrige	sortmalede	flader.

Duehoved
En robust og længeblomstrende staude, 
som hele efteråret sørger for, at der stadig 
er farve i bedet. Duehoved hedder Chelone 
obliga på latin.

Storkenæb
En af de stauder, som Kirsten 
bruger allermest er storkenæb. 
Der	findes	en	storkenæb	til	alle	
plantesteder i en have, og hun 
holder	meget	af	at	finde	nye	sor-
ter, som først testes i egen have, 
inden de kommer på kundernes 
planteliste. På billedet er det 
sorten ’Rozanne’.

Kirsten tænker i kompositi-
oner og farvespil. Her er det 
den mørkbladede sølvlys, 
Cimicifuga ’Brunette’, og 
en brogetbladet græs med 
iblanding af kæmpejernurt, 
Verbena bonariensis.
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Skyggehaven
En tur rundt i haven by-
der også på en dejlig 
vandring gennem skyg-
gehaven – eller måske 
mere rettelig skovhaven. 
Blandet bevoksning, høje 
træer, grøn blandet bund 
og	 træflis	 som	gangsti.	 I	
umiddelbar forbindelse 
med skyggehaven kan 
man slå sig ned på den 
runde terrasse.

Dyrehold
Kirsten holder høns, ænder og geder. Hun udeluk-
ker ikke, at der måske vil dukke andre dyr op, for 
dyrene gør en forskel. Dyreindhegningen er udført 
med kastanjehegn, som giver et blødere look.

Gule blomster
Det kan være en udfordring at iblande den gule farve sammen med de mere 
traditionelle lyserøde og blå blomster hos mange af stauderne. Derfor har 
Kirsten lavet endnu et haverum, hvor de gule farver får lov at stråle. Igen 
står planterne sammen med græsser og stedsegrønne planter – både som 
kontrast, men også for at fremhæve dem.

Udebad
Solopvarmet	vand	til	brus	eller	en	tur	i	det	flotte	badekar	–	Kirsten	
kan tilbyde begge muligheder, og holder selv af at tage bad i haven. Tretorn

Ønsker du et letløvet 
træ til din have, så er 
tretorn, Gleditsia tria-
canthos 'Sunburst' et 
godt valg.

Udestuen
I takt med at Kirsten 
fik	 fjernet	 morfarens	
bygninger til dyrene, 
så fandt hun mulig-
hed for at indrette 
en udestue. I forlæn-
gelse af den sorte ga-
rage og redskabsskur 
har hun lagt over-
dækning på et større 
areal, hvor der både 
er plads til loungeom-
råde og spisepladser. 
Herfra kan man sidde 
og nyde haven i nær-
mest al slags vejr.
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Efterårets 
bivenlige planter
En bifamilie består af 60.000 – 80.000 arbej-
derbier (hunner) og nogle hundrede droner 
(hanner), som alle styres af en enkelt bidron-
ning. Bifamilien bruger selv 8 kg honning hver 
gang de laver 1 kg honning til biavleren. Man 
har målt rækkevidden pr. kg honning – det "ko-
ster" 300.000 km for at lave 1 kg honning.

Når efteråret nærmer sig, er der færre blom-
ster til bierne. Sådan er naturen jo indrettet, 
men du kan gøre en god gerning ved at plante 
nogle af efterårets bivenlige planter i din have. 
Både de danske biavlere og udenlandske orga-

nisationer har fokus på planter, der giver bierne 
bedre livsvilkår. Med disse blomstrende planter 
i efterårshaven rækker du hånden ud og invi-
terer bierne ind i din have. I tilgift får du selv 
fornøjelsen af at nyde blomsterne på en årstid, 
hvor det godt kan være lidt farveløst i haven.
Sortimentet er fremkommet ud fra lister, som 
de danske biavlere, det engelske haveselskab 
og tyske forskere har lavet. 
Listen er delt op i buske og slyngplanter, stau-
der, løg og knoldplanter samt enårige.

Hvor 
mange af 

disse planter  
kender du?

1 2 3 4

5 6 7 8

10

11

9

12 13 14



HAVEGLÆDER 19

Dansk navn Botanisk navn

5 Blåskæg Caryopteris

6 Buskvedbend Hedera arborescens

7 Syrisk rose Hibiscus syriacus

8 Fuchsia Fuchsia magellanica

9 Hedelyng Calluna vulgaris

10 Vildvin Parthenocissus

11 Skovranke Clematis vitalba

Buske og slyngplanter

Stauder
Dansk navn Botanisk navn

12 Skålplante Silphium

13 Kattehale Lythrum

14 Kryddersalvie Salvia	officinalis

15 Ærenpris Veronica

16 Stormhat Aconitum

17 Sankthansurt Sedum hyb.

18 Solbrud Helenium

19 Pileurt Persicaria

20 Ægte isop Hyssopus off.

21 Sølvlys Actaea (Cimicifuga)

22 Høstanemone Anemone hupehensis

23 Staudeklematis Clematis integrifolia

24 Drejeblomst Physostegia

Løg og knoldplanter
Dansk navn Botanisk navn

1 Georginer Dahlia

2 Nøgen jomfru Colchicum autumnale

3 Lilje Lilium

4 Septemberkrokus Crocus kotschyanus

Enårige
Dansk navn Botanisk navn

25 Cikorie Cichoricum

26 Kartebolle Dipsacus

16 17 1815

2019

2221

2423

2625



HAVEGLÆDER20

Blomstrende buske og små træer til haven skal place-
res lyst. Enten i fuld sol eller i halvskygge. Sådan sikrer 
du, at planterne danner både blomster og frugter. 
Frugtsætningen kan variere fra år til år. Planternes 
frugtsætning øges efter år, hvor der har været me-
get koldt om vinteren eller meget tørt om sommeren. 
Frugtsætningen er også afhængig af biernes bestøv-
ning, så det er vigtigt at have andre planter i haven, 
så bierne har deres naturlige rute forbi dine blomster.
Planterne på de næste sider er udvalgt for deres evne 
til at danne bær i havens sene sæson. De er også valgt, 
fordi det er hårdføre og robuste planter, som vokser i 
helt almindelig havejord og er nemme at passe.
Bliver planterne for store, så er det helt ok at tynde 
grene ud – det fremmer blomstringen og bærsætnin-
gen. Vent mindst tre år, inden du laver en udtynding i 
buskene. Træerne kan du beskære efter første sæson 
i din have.

Havens sene bærHavens sene bær
Når du planter buske og træer med flammende 
bærfarver, vil du kunne nyde farver, der lyser op 
på de grå efterårs- og vinterdage. Når bladene er 
faldet af, så vil de lysende bær på planterne stå til-
bage til fryd for havens dyr, insekter og mennesker. 
Planterne lokker fugle og insekter til med deres de-
likate bær, og dyrene er med til at sprede frø. De 
røde frugter er særdeles attraktive for fuglene. De 
forholdsvis bløde bær på benved, glasbær og para-
disæble forsvinder i takt med, at de modner; mens 
frugterne på bærmispel og hyben på roserne får lov 
at sidde, indtil længere perioder med frost blødgør 
dem, så de kan spises. 

Alle nævnte planter kan med fordel bruges, når der skal 
bindes kranse, laves dekorationer og skæres buketter fra 
haven.	Frugterne	holder	fint,	og	mon	ikke	fuglene	alligevel	
kan få glæde af dem, når de kasserede mesterværker en-
der på komposten?
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12 buske og træer, 
som har dekorative 
frugter i efteråret - 
enkelte hele vinteren

Rynket rose, Rosa rugosa ’Dagmar Hastrup’
Store runde hyben i lysende rødorange. Sorter af rynket rose  
spreder sig sjældent med rodskud og er ikke omfattet af 
forbud (invasiv art), som den frøformerede rynket rose er. 
Højde ca. 1,5 m.

Mandarin rose, Rosa moyesii
En lidt vildtvoksende rosenbusk, der blomstrer flittigt og 
danner store mængder af aflange røde hyben. Kraftigtvok-
sende tornet rosenbusk, der bliver omkring 2 – 3 m høj og 
blomstrer med mørkerøde blomster i juni – juli.

Hunderose, Rosa canina
Denne rose passer nok bedst i hegnet, hvor man har så 
mange gøremål. Dens blomster har en dejlig duft og frugten 
har en karakteristisk form med små dekorative pigge. Højde 
ca. 2,5 m.

Æblerose, Rosa rubiginosa
Fine aflange højrøde skinnende hyben, der er dannet efter en  
duftende blomstring med sart rosa åbne blomster. Højde ca. 
1,5 m.

Roser med hyben
De vokser vildt i vores natur, jægerne planter dem til deres vildtpleje, og i haven har vi også glæde af de roser, der sætter hyben. Variationen på form og farve kommer fra de mange arter af roser, som findes. Nogle er store og kød-fulde, mens andre er meget små og helt hårde. Hybenfrugten sidder ofte gennem det meste af vinteren – først når frosten har gjort frugten blød, bliver den til fugleføde.

Sortimentet er stort, og i dit lokale havecenter kan du få hjælp til at plante roser med hyben. Her får du fire bud:
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Ildtorn, Pyracantha
Stivgrenet busk med grentorne. Hvide blomster i juni efter-
følges af et stort antal dekorative bær samlet i tætte klaser. 
Ildtorn er især god til espalier op ad en husmur eller pergola. 
Ved beskæring bevares en kompakt vækst. Bærrene er ikke 
så eftertragtede hos fuglene, så de står ofte flot hele vinte-
ren igennem.

Kristtorn, Ilex
Slægten kristtorn er stor og omfattende. Faktisk kan krist-
torn danne både gule, røde og sorte bær. Kristtorn er vinter-
grønne, og farvespillet med de mørkegrønne blade er meget 
smukt. Afhængigt af art og sort bliver kristtorn fra 50 cm og 
op mod 5 m. Kristtorn er tvekønnet og frugtsætningen sker 
kun, når der både er han- og hunplanter.

Glasbær, Callicarpa bodinieri
Bær i denne lilla farve findes vist ikke hos andre planter end 
glasbær. Udvalgte sorter giver ekstra mange bær – så spørg 
efter dem. Glasbærbusken bliver omkring 1,5 – 2 m høj og 
bærrene sidder længe, efter planten har sluppet bladene. 
Ikke alle fugle er vilde med smagen, men munk synes at 
være ekstra begejstret.

Blommebladet tjørn, Crataegus persimilis
Der findes flere spændende tjørn med store grønne blade og 
flotte frugter. Blommebladet tjørn, glansbladet tjørn og ha-
nesporetjørn bruges flittigt i offentlige anlæg, hvor de efter 
bladfald står med masser af røde frugter. Højde på 3 – 4 m.
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Benved, Euonymus europaeus
Helt uden sammenligning, er benved en eksplosion af farver 
i efteråret. Først farves bladene ildrøde, og når planten slip-
per løvet, står de henrivende frugtkapsler i pink tilbage. De 
beskytter det lille orange bær, hvor plantens frø gemmer sig. 
Den storfrugtede version hedder Euonymus planipes og får 
kobberfarvede høstfarver.

Perlerøn, Sorbus
Her får du et lille træ eller stor busk med hvide frugter. Per-
lerøn har et smukt efterårsløv, og når bladene slipper plan-
ten, sidder de fine frugter tilbage. Fuglene ser ikke den hvide 
farve, så du får ofte lov at nyde dem lidt længere, end røn-
netræernes ”normale” røde bær.

Dværgmispel, Cotoneaster
Nogle dværgmispelplanter er løvfældende, mens andre be-
holder bladene vinteren over. Du kan finde et bredt sorti-
ment af krybende, horisontale eller oprette buske varierende 
i højder fra 20 cm til 4 m. Oftest er bærrene røde, men nogle 
sorter får gule og orange bær. Mange sorter fås også podet 
på stamme i forskellige højder. Blomsterne er hvide og be-
søges flittigt af bier.

Paradisæble, Malus
Der findes rigtig mange forskellige paradisæbler. Nogle har 
mellemstore frugter, mens andre har meget små frugter. 
Frugternes farve varierer fra dybt rød til orange samt gule 
nuancer. De er alle spiselige, og både mennesker og især 
fuglene har stor glæde af dem. I foråret holder bierne fest i 
de mange, mange blomster, som paradisæbletræer danner. 
Træet bliver omkring 3 – 4 m og har en forholdsvis bred kro-
ne. Vidste du, at paradisæbletræer i din have også hjælper 
med til at sikre bestøvningen af dine spiseæbler.
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TipsTips  
til Topiary

Har du mod – og måske især tålmod, så er Topiary et spændende 
emne at tage hul på. Formklipning, så planterne står som skulp-
turer, passer godt ind i mange haver. Deres skarpe linjer er med til 
at gøre haven til en stor oplevelse, men for at det lykkes, skal der 
bruges tid.

Deler vandene
Ikke alle bryder sig om at gribe ind i naturens eget dna og vækstform. Form-
klipning er noget kontrastfuld til tidens trend med biodiversitet og naturlige 
plantevalg. Gør derfor op med dig selv, hvilken retning, du vil gå i. Oversku-
eligheden og det rene design forsvinder i blandede blomsterblandinger. Er 
du alligevel lidt optaget af at komme i gang med at formklippe, og har du 
egentlig en mere naturlig havestil, så kan dit nye projekt placeres i nærheden 
af boligen, hvor baggrunden er mere rolig. 

Det betyder Topiary?
Topiary er en havekunstart, hvor man klipper i bu-
ske og træer, så formen fremstår skarpt. Det kan 
være spiraler, kugler, søjler, pyramider, skyer eller 
dyreformer. 

Langsomtvoksende solcypres, der kun behøver en lettere 
studsning for at bevare formen

Denne kransecypres vokser flittigt og skal klippes  
3 – 4 gange hvert år

I Italien producerer de mange grønne figurer. Planten, de anvender, er 
desværre  ikke hårdfør i Danmark, men de er bestemt flotte
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Plantevalg

Buksbom
Når	det	handler	om	at	skabe	figurer	af	grønne	planter,	så	er	buks-
bom nok den plante, som er mest anvendt. Fra små tætte hække, 
over	de	traditionelle	kugler	til	finurlige	egernfigurer.	Buksbom	er	en	
særdeles velegnet plante at formklippe. 
Desværre	 har	 de	 fugtige	 vejrforhold	 indflydelse	 på	 sundheden.	

Planterne angribes af en svampesygdom, der tager helt eller delvist 
livet af planterne. Nogle buksbom er mere følsomme over for svam-
pen – du kan få mere at vide hos din gartner i dit havecenter.

Taks
Taks er Rolls Royce modellen og nok den bedste plante at form-
klippe. Her kan du klippe helt ind til det brune ved, og alligevel evner 
planten	at	bryde	med	nye	grønne	nåle.	Der	findes	forskellige	arter	
og sorter af taks, og de er alle velegnede til formklipning. 

Cypres
En dejlig stedsegrøn plante, der både fås med grønne, blå og gule 
nåleskæl. Cypres som pyramider, søjler og spiraler har et sydlandsk 
udtryk. Når du beskærer cypresser, så må du ikke klippe for tæt ind 
til gammelt ved.

Fyr
Runde	kugler	eller	flade	”skyer”	klippet	i	fyr	er	særdeles	populære.	
Det næsten bonsai lignende udtryk giver netop fyr et smukt udse-
ende. Fyrreplantens forholdsvis bløde grene gør den velegnet til at 
lave ”sky” træer med. Også her er det vigtigt at klippe planterne, så 
de beholder formen, og skyerne ikke vokser sammen.

TIPS OG TRICKS
Placering
Man kan faktisk placere de formklippede planter alle steder. 
Bedste resultat fås, når solen får lov at vandre, så planten 
både står i sol og skygge. De vintergrønne planter tåler skyg-
ge, men har du mere glæde af planterne under lysere forhold, 
så klarer de også det.

Tidspunkt
Man skal formklippe, når der er vækst i planterne. Vinter-
grønne nåletræer vokser langt ind i efteråret, men klipper du 
senere end 1. oktober efterlades ofte brune ar. Planten tager 
ikke skade, men kønt er det ikke. Find det tidspunkt på dagen 
eller ugen, hvor der er mindst sol. En nyklippet plante i kraftigt 
solskinsvejr kan godt få svidninger.
Fyr kan og skal kun klippes, når forårets ”lys” står lodrette op 
fra slutningen af maj måned.

Hvor meget?
Når der er vækst i planterne, må man godt gå lidt hårdt til 
værks. Det er nyvæksten, som skal klippes af, og man må 
ikke klippe så dybt, så der ikke er mere grønt tilbage. Undta-
gelsen er taks, som kan tåle kraftigere beskæring.
Husk også at klippe på undersiden og bagsiden af formen, 
hvis det er en spiral eller ”skyer”.

Værktøj
Man	skal	beskære	de	fleste	formklippede	figurer	2	–	3	gange	
hvert år. Undtagelsen er fyr, som kun klippes om foråret. Det 
er	vigtig,	at	de	klippede	snit	er	så	fine	som	muligt,	da	der	jo	
er mange åbne sår på planten. Slib saksen og sørg for rene 
klinger, når du bruger batteridrevet værktøj.

Vand og næring
Alle planter skal vandes i tørre perioder. En gammel veletab-
leret plante har mindre brug for vand, mens helt nyplantede 
eksemplarer er meget afhængige af din vanding. Planter i 
krukker og store beholdere skal altid passes med ekstra vand. 
Vintergrønne planter og nåletræer bruger ikke mere gødning 
end så mange andre af havens planter; men når du hele tiden 
klipper toppen af, så kræver det lidt ekstra gødning. Planten 
reagerer nemlig på beskæringen og 
skynder sig at danne nye skud. 
Det er en god idé at gøde 
hver gang, du har klippet, 
og brug gerne den spe-
cialfremstillede gødning 
til buksbomplanterne 
– de øvrige nåletræer 
befinder	sig	godt	med	
en alm. havegødning.

Har du lyst, tid 
og tålmod ighed, så er Topiary  lige noget for dig. Du kan starte med et færdigt produkt, eller du kan starte helt forfra – måske endda med planter, der allerede vokser i din 

have.

 Hvis du starter dit Topiary projekt i en krukke eller stor beholder, så kan du flytte den rundt og finde den rette placering, inden du begynder at grave den ned.

Tips

En gartner, der med sin skarpe 
saks retter ”skyerne” på disse 
flotte buksbom topiary planter

En opstammet fyr holdes form-
klippet ved at klippe ”lysene” 
hvert forår

Netop taks er god og robust som plante, når man vil formklippe. 
Disse pyramider er ca. 3 m høje
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Krokus
Erantis

Våriris

Påskelilje

DorthealiljeVintergæk

Når vi fristes af 
gartnerens frem-

drevne forårsløg, så er de 
lagt ovenpå potten. Disse 
løg kan du med fordel selv 
plante ud i din have, når de 
er afblomstrede, men husk 

at løgene skal langt 
ned i jorden.

Februar Marts
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Blomsterløg  
på en tidslinje
Når blomsterne i haven rammes af 
den første nattefrost i oktober el-
ler november måned, så er det tid 
til at planlægge næste års blom-
sterflor.	Efteråret	er	det	tidspunkt,	
hvor blomsterløg skal lægges, og 
med lidt planlægning bliver resul-
tatet endnu bedre. 
Gennem hele foråret kan du nem-
lig få glæde af de mange forskel-
lige	blomsterløg,	og	de	fleste	gen-
tager deres blomstring år efter år.

Farver
Den gule farve træder først og 
fremmest igennem hos alle på-
skeliljerne. Slægten Narcissus 
består af utrolig mange arter og 

tusindvis af sorter, så holder du 
af blomsten, men ikke af den gule 
farve, så kan du plante sorter med 
hvide, cremefarvede eller coralfar-
vede blomster. 
Farvesammensætningen i dit for-
årsbed bør du også tænke på. 
Du kan plante tone i tone med lilla 
krokus, skilla, hyacinter, allium og 
iris, eller du kan blande de gule og 
lillablå toner med de rent hvide.

Bedste plantested  
for de fleste
Langt	de	fleste	blomsterløg	vil	tri-
ves bedst i fugtig jord, som ikke 
bliver vandlidende. Når jorden ikke 
er i stand til at dræne overskyden-

de vand, så vil blomsterløget være 
i risiko for at rådne. Hvis din ha-
vejord er vandlidende, så kan du 
forbedre den ved at iblande sand 
eller en lettere jord – eksempelvis 
harpet muldjord. Plantedybden 
har også betydning for, om blom-
sterløgene risikerer at gå til.

Plantedybde
Som	tommelfingerregel	skal	blom-
sterløg ned i en dybde svarende til 
løgets længde tre gange. Er blom-
sterløget 2 cm, skal det graves 6 
cm ned. Løgene vil altid blomstre 
– også selvom du planter dem for 
dybt. For dybt plantede blomster-
løg forsinker blomstringen.

Scilla

Tulipan

Klokke skillaVibeæg

Perlehyacint

Allium

Hyacint

Kamassia

Kejserkrone
Pinselilje

April Maj
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VALNØD [Juglans regia]
Haver, der har lidt mere plads, kan godt rum-
me et valnøddetræ. Træet er forholdsvis kort i 
stammen og danner en bred krone. I oldtiden 
viede man valnødden til Jupiter, og for at sikre 
frugtbarheden efter et bryllup, så strøede græ-
kerne valnødder for gæsterne. Valnøddetræer 
kan plantes som frøformerede planter, men 
også som podede. Fordelen ved de podede 
træer er, at tiden fra plantning til frugtsætning 
afkortes med mindst 10 år. Allerede få år efter 
plantning af et podet valnøddetræ, vil det 
bære nødder.
Det kan være vanskeligt at plante 
noget under et valnøddetræ, da 
de løvfældende blade indeholder 
kraftige stoffer, der skader plan-
ter, som de lander på. 
Bark, blade og de grønne frugt-
skaller bruges til plantefarvning og 
resultatet er varme brunlige farver.

Blade 
Det er forholdsvis let at kende 
bladene,	 som	 med	 deres	 fine	
mørkegrønne farve vajer let for 
vinden.	 Bladene	 måler	 ca.	 35	
cm	og	er	sammensatte	af	5	–	9	
mindre blade. Småbladene sidder 
parvis og afsluttes af et enkelt blad 
for enden.

Frugter
Når valnøddetræet først på som-
meren danner sine frugter, så er 
de friskgrønne og helt glatte. Inde 
i disse hårde frugter udvikles den 
brunlige nød med stærkt fuget over-
flade	 og	 spiselig	 nød	 indeni.	 Valnød-
derne modner først sent i efteråret og kan 
høstes, når de grønne frugter åbner sig 
eller falder til jorden. Man kan også 
høste de grønne frugter i juli. De kan 
syltes eller bruges til at lave snaps 
på.

Bark
Unge træer har en næsten blød og 
grønlig brun bark. Som træet ældes 
ændres barken til en mere grå og fuget 
bark.

Form
Et	fuldt	udvokset	valnøddetræ	bliver	nemt	15	–	
20 m højt. Den lige stamme danner hurtigt en 
stor og bred krone, hvor de mange blade og 
frugter kan vokse frit med masser af lysindstrå-
ling.

• Almindelig valnød, Juglans regia vokser sig til et stort træ, hvis det er 
placeret på en lun plads. 20 m synes ikke at være en hindring. Frugterne 
på de frøformerede almindelige valnødder modner først efter 15 - 20 år.

• Almindelig valnød podet, Juglans regia ’Broadview’ kommer fra Cana-
da, hvor den især er udvalgt for at være vinterhårdfør. ’Broadview’ sætter 
store flotte frugter, som kan høstes i oktober og gemmes længe, når de 
er tørret. Første høst 2 – 3 år efter plantning. Højde 10 – 15 m.

• Almindelig valnød podet, Juglans regia ’Buccaneer’ er en udvalgt hol-
landsk sort. Frugterne er store, og træet når at sætte et stort antal frugter. 
’Buccaneer’ er podet på en almindelig valnød, og du kan høste frugter 
allerede 2 – 3 år efter plantning. Højde 10 – 15 m. 

Spørg efter flere sorter af valnød i dit havecenter.

Kend dine træer
- træer binder CO2
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Træer er med i debatten om at redde jordens klima. Og det med rette, for 
klodens øgede forbrug af CO2 skader atmosfæren. Noget af den stigende CO2 
kan med fordel lagres i det ved, som træerne danner; og de næste år vil vi blive 
endnu klogere på, hvilke træer, der er mest effektive. Indtil da kan vi kun opfor-
dre alle haveejere til at plante træer, og der er mange at vælge mellem.
Her i efterårsudgaven af Haveglæder vil vi fremhæve to træslægter, der både 
giver udbytte til maven, nemlig valnøddetræet samt platantræet, der kan blive 
et meget gammelt træ. 
Træer danner skygge på de varme sommerdage, og når efteråret nærmer sig 
er de løvfældende træer med til at skabe flotte scener med deres smukke høst-
farver.

PLATAN, [Platanus x hispanica]
I store byer møder man ofte platantræer, hvor de 
karakteristiske	 flager,	 der	 falder	 af	 træets	 bark,	
ligner noget fra en billedformningstime når de 
ligger på fortovet. Kigger man på stammen, så 
er	 den	 nærmest	militærkamuflagefarvet.	 Platan	
er et meget tolerant træ, der sagtens tåler by-
ens tørre somre og forurening fra biler. Træerne 
er ofte beskåret kraftigt, så de ikke står i vejen for 
trafik	og	byens	skilte.
Platan er hjemmehørende i Nordamerika, Me-
xico, Sydeuropa og Lilleasien. Træerne er løv-
fældende og har brug for læ, når de skal 
vokse til. Der er langt mellem platanplant-
ninger i det vestlige Danmark, mens man 
i	de	østlige	egne	finder	den	mange	ste-
der.
Platantræet danner lettere krogede gre-
ne, som ved beskæring giver et helt spe-
cielt udseende om vinteren, hvor der ingen 
blade er. Træerne er robuste, sunde og kan 
blive meget gamle.

• Platan, Platanus x hispanica er et stort og pladskrævende træ, som når en 
fuld højde på omkring 25 – 30 m. Træet beskæres ofte. De unge skud er 
brunfiltede. Stammens basis forbliver groft skorpet, mens resten af barken 
falder af i farver og efterlader stammen med et flot mønster. Sælges også 
under det latinske navn Platanus acerifolia.

• Parasol platan, Platanus x hispanica klippet og bundet til et net af bam-
buspinde, så den danner en levende grøn parasol til de varme sommerdage. 
Fås i flere størrelser. Skal hver vinter beskæres for at bevare sin form.

• Kugleplatan, Platanus x hispanica ’Alphen’s Globe’ er en hollandsk udvalgt 
klon af den almindelige platan. ’Alphen’s Globe’ udmærker sig ved at være 
meget kompakt og ikke så kraftigtvoksende. Træet er podet på en stamme i 
forskellige højder, og det fuldt udvoksede træ når en højde på 3 – 5 m. Kro-
nen er helt kuglerund, og beskæres kronen, vil den fremstå helt tæt.

Blade 
Bladene ligner lidt bladene fra ahorntræ-
et.	De	er	store,	håndlappede	med	3	–	7	
lapper og uregelmæssig groft tandet kant. 
Bladene bliver gråligbrune, når de visner. 
I udspring bærer bladene et stort antal små 
hår, der godt kan irritere, når de falder af.

Blomster
Kuglerunde frugter hænger fra frugt-
stilke	parvis	og	måler	2,5	cm	i	diameter.	
Overfladen	er	lettere	pigget,	og	frugterne	
hænger ofte på træerne hele vinteren. 
Platantræets blomster er så små, at man 
nærmest ikke kan se dem. Bestøvning med 
vinden.

Bark
Platantræets særkende er den afskallende 
bark	 i	uregelmæssige	flager,	som	efterla-
der	et	fint	farvemønster	med	olivengrønne,	
grå, brune og sennepsgule farver. 

Form
Platantræet vokser sig stort og kræver meget 
plads. Hvis man vælger at beskære træet, så 
kan højden og bredden 
reduceres, så træet får 
en mere begrænset 
form. I ubeskåret 
tilstand danner 
træet en lang 
stamme og 
regelmæs-
sig krone.
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Kagedej
• 100 g hasselnødder – gem lidt til dekoration.

• 200 g usaltet smør

• 200 g sukker

• 4 æg + 2 hvider

• 200 g mel

• 4 spsk. mælk

• 1 tsk. bagepulver

• 4 spsk. stærk kaffe

Hasselnødders 
indhold pr. 100 g
• Energi: 598 kcal
• Fedt: 54,4 g
• Kulhydrat: 29,3 g
• Protein: 15 g
• Fibre: 8,2 g
Desuden har hasselnødder et højt indhold 
af B-vitaminet folin, som især gravide 
kvinder skal spise ekstra meget af. Også E- 
vitamin og magnesium findes i de fiberrige 
mættende nødder.
Hasselnødders høje indhold af umættede 
fedtstoffer kommer os til gode, når balan-
cen mellem det dårlige og gode kolesterol 
skal justeres. 

Efterårets hasselnødder indgår nemt i mange forskellige kager og 
desserter. Denne nøddelagkage er lavet med helt friske hasselnød-
der, som giver en mild og rund smag. Du kan også bage med tørre-
de hasselnødder. Frugten i kagen giver en dejlig syrlig smag, og jeg 
har bagt lagkagen med pære, men du kan sagtens erstatte pærerne 
med æbler, blommer eller brombær.

Kompot
5	mellemstore	pærer	skæres	i	mindre	stykker	og	kommes	i	en	gryde	
med 2 spsk. sukker, lidt vand og en stjerneanis. Lad pærerne koge 
møre i omkring 20 min. og afkøl frugtkompotten.
Lagkagen	samles	med	den	piskede	fløde	og	pærekompotten.	Top-
pen	kan	dekoreres	med	smeltet	chokolade,	flødeskum	som	her	på	
billedet, hvor der også er lagt små macarons.

Nøddelagkage 
med frugt

Frugtkompot
• ca.	5	pærer

• 2 spsk. sukker

• 1 stjerneanis (kan udelades)

• 2,5	dl	piskefløde

Dejen rækker til to lagkageforme, men du kan også bage den i én for 
så at dele den i to efter bagningen. 

• Hasselnødderne blendes til groft mel

• Sukker og smør piskes til en luftig ensartet masse

• De	fire	æg	røres	i

• Bagepulver blandes med mel

• Mel (inkl. bagepulver), blendede hasselnødder, mælk og kaffe 
blandes i

• De to ekstra hvider piskes stive og blandes forsigtigt i dejen 

• Den færdige dej hældes i smurte lagkageforme

• Bages	ved	175	grader	i	30	–	35	minutter.	Efter	ca.	120	minutters	
afkøling vendes bundene ud på en bagerist.
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Kiksebund
• 100 g smør
• 200 g Digestive kiks
• 1 – 2 spsk. kanel
• 5	spsk.	sukker

Find en springform frem og smør den godt eller be-
klæd den med bagepapir. 
Smørret smeltes for svag varme i en gryde. Kiksene 
knuses. Kanel og sukker røres sammen med kiksene, 
inden det hele kommes i det smeltede smør i gryden. 
Når massen er ensartet, fordeles den i bunden og op 
langs siderne på springformen. Stil nu kiksebunden 
på køl.

Æblecheesecake
Årstidens sprøde, søde og friske æbler fortjener at blive brugt til mangt og meget. 
Denne æblekages smag ændrer sig afhængigt af æblesorten. Hvis du ønsker 
fuldt skrald på æblesmagen, så brug æbler som Holsteiner Cox, Elstar og Pi-
geon. Ønsker du en syrlig version, så brug madæbler som Belle de Boskoop, og 
ønsker du en mildere æblesmag, så er Aroma og Filippa gode bud. 

Flødeostcreme
• 1 – 2 blade husblas
• Saften af 1½ citron
• 400	g	flødeost
• 100 g sukker

Husblas opblødes i koldt vand i min. 10 minutter. Ci-
tronsaften opvarmes til kogepunktet i en lille gryde, 
og nu blandes den opblødte husblas i den varme ci-
tronsaft til det er godt opløst. Saften står til afkøling, 
men må ikke blive helt kold – ca. 30 – 40 grader.
Sukker	og	flødeost	piskes	sammen	til	en	luftig	mas-
se, og når citronsaften er håndvarm iblandes den.
Den	 færdige	 flødeostcreme	 hældes	 nu	 i	 springfor-
men, som helst skal stå køligt i min. 4 timer. 
Inden servering pyntes med friske æblestrimler.

Krokant (kan udelades)
75	 g	 hasselnødder	 opvarmes	 i	 en	 200	
g	varm	ovn	i	5	–	10	min.	Den	brune	skal	
”rulles” af. Har du friske nødder i haven, 
så nøjes med at riste dem i ovnen til de 
begynder at dufte.

75	g	sukker	smeltes	i	en	gryde	til	det	bli-
ver en brun karamelmasse. Nu hældes 
nødderne i, og når nødderne er svøbt i 
karamel hældes de ud på et skærebræt 
til afkøling. 

Den afkølede krokant hakkes i min-
dre stykker og hældes over æblefyldet i 
springformen.

Æblefyld
• 2 – 3 æbler med skræl i små 

tern
• 3 spsk. sukker
• saften af ½ citron
• 1 – 2 spsk. vand

Alle ingredienser kommes i en gryde, 
og blandingen koges op. Derefter skrues 
varmen ned, så mosen småkoger. Lad æb-
lerne blive lettere møre, men ikke i længere tid 
end de stadig har lidt bid. Tag springformen 
med kiksebunden ud af køl og hæld æblefyl-
det i. Sæt igen kagen på køl.

Der forskes en del i 

æblets indholdsstoffer, 

som man bl.a. forbinder 

med gode effekter overfor 

kræft, knogleskørhed og 

Alzheimers. 

Æbler er rige på
• C-vitamin ca. 11 mg pr. 

100 g
• E-vitamin
• K-vitamin
• B1-vitamin
• B2-vitamin
• B6-vitamin
• Kalium
• Zink
• Jod
Kostfiberindhold er  
ca. 2,2 g pr. 100 g
Vandindholdet i æbler  
er højt – ca. 85%
Energiindhold pr. 100 g  
er ca. 52 kcal 



Endnu en sommer er gået, og dagene er betydeligt kortere nu. Aktiviteter i haven kan vi altid finde, så i dette nummer 
af Haveglæder kan du se, hvor mange forskellige blomsterløg du kan lægge nu og nyde hele næste forår. Læs også om 
Kirstens have, der er fyldt med gode idéer og løsninger. Den er i stadig forandring og bliver aldrig helt færdig.
Du kan også få tips til formklipning og blive god til Topiary. Efteråret er et godt tidspunkt at plante i, og når du planter bær-
bærende buske og træer, vil de bidrage til mere kulør på haven samt bidrage til årstidens kransebinding og dekorationer.
Rigtig god fornøjelse!

Scan QR koden og få et stort leksikon over 
planter til din have. I app’en kan du søge op-
lysninger om buske, træer, roser, stauder, sur-
bundsplanter, frugt og grøntsager. 
Søg på farver, højde, modningstid og se, hvor 
du kan anvende planterne. Du kan også læse 

artikler om haveemner, du ønsker uddybet eller 
se video af diverse gøremål i haven. 
I havesæsonen vil der løbende være tips til, 
hvilke aktuelle gøremål du skal udføre i haven. 
App’en viser dig vej til dit nærmeste havecenter, 
hvor vi glæder os til at se dig.
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