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Oh maj, du underskønne måned med blomstrende frugttræer, bøgegrene og 
kastanjernes lys. Maj og foråret lovprises i mange danske sange og salmer. 
Her i hundredeåret for genforeningen er det vel på sin plads, at fremhæve 
sangen: ’Det er så køhnt, det er så dejle’. Skrevet i 1870 af sønderjyden Kar-
sten Thomsen – gårdmand og krofatter i Frøslev, men først melodisat af Olaf 
Ring i 1945.

Det er så køhnt, det er så dejle,
Nær i den føhst forårsti’
e himmel sæ udbre’r så vi’,
e sol så klar i’e vand sæ spejler
og lys og værremt strør
vos å e jord hernér,
ja, det er køhnt, ja det er dejle!

Som det fremgår af 1. vers skrev Karsten Thomsen på sønderjysk, og i 5. vers skriver han ’ Mit 
modersmål, sin sång, hær dog den kønnest klång’. Det var en stille protest mod det nye Tyske Kej-
serrige. I forbindelse med integrationen af dansksindede nordslesvigere, blev tysk administrations-
sproget og senere undervisningssproget. Dannebrog blev forbudt og dermed opstod traditionen 
med at plante rødbøg i landbohaverne. En tradition nogle sønderjyder stadig har. 
Symbolsprog eller blomstersprog kendes tidligst fra Orienten, hvorfra det i middelalderen kom 
til Europa og blev et kommunikationsmiddel mellem forelskede unge, brugt i malerier og brugt 
heraldisk. Nogle blomstersymboler er mere kendte end andre. En hvid nellike er symbol på magt. 
Nælden er forsigtighed. Vintergækken er håb. Viol er uskyld. Forglemmigej – ja man kan næsten 
høre det; er troskab. Kamelia er den perfekte yndighed. Mimosen er lig med blufærdig, mimosen 
bliver også kaldt ’rør mig ej’. Liljen er den rene skønhed, liljekonvallen er evig lykke og valmuen 
som er sart og smuk. I England er kornvalmuen symbol på noget helt andet. Briterne bærer en 
lille silke- eller papirsvalmue på tøjet den 11. november. Det skyldes, at første verdenskrig slut-
tede 11/11 1918 kl. 11.00. Den enerverende og langstrakte skyttegravskrig blev udkæmpet i den 
Belgiske region Flandern. Kampene og tyskernes brug af kemiske våben forvandlede det ellers 
så grønne landskab til golde slagmarker. Kun én blomst havde frø, der kunne spire og skyde op i 
alle ødelæggelserne. Det var kornvalmuen. Det så den canadiske militærlæge John McCrae, som 
skrev et digt til en afdød ven -  ’In Flanders Fields’. (Google det. Det er stadig vedkommende og 
rørende). Digtet blev hurtigt kendt i hele den angelsaksiske verden, og kornvalmuen symbol på 
slagmarker og død. Traditionen med at bære en valmue startede i 1921.
I Frankrig har man en helt speciel tradition med liljekonvaller. Den velduftende og lykkebringende 
blomst overrækkes nemlig til dem, man holder af, den 1. maj. Traditionen kan spores helt tilbage til 
renæssancen, hvor den franske konge Charles den 9. begyndte at forære hoffets damer liljekon-
valler. Senere tog franske modehuse traditionen op, og gav hvert år på den 1. maj, deres syersker 
en liljekonval for at fejre foråret. Denne tradition bredte sig til modehusenes kunder, og senere til 
alle indbyggere i Paris. Den franske modeskaber Christian Dior brugte de hvide klokker i modehu-
sets brand, og liljekonvaller indgår i mange af parfumehusenes dufte. I dag er det en tradition over 
hele Frankrig, og der omsættes liljekonvaller for omkring 200 millioner kroner hvert år - størstede-
len produceret i området Nantes. 
Det latinske navn på liljekonval er Convallaria majalis, og majalis betyder maj – den, der blomstrer i 
maj måned. Der findes også en svagt rosa liljekonval; Convallaria majalis Rosea’. Konvalfamilien er 
en underfamilie til liljefamilien, men har jordstængler i stedet for løg. Hvis man har et lettere skyg-
get sted i haven med god muldjord, er det oplagt at prøve nogle af de andre konvaller i familien. 
Storkonval, kantet konval, kranskonval, duskkonval, liden konval og firblad. De dufter alle. 
Alle er giftige, så undgå at forveksle ramsløg med liljekonvallens blade, når sidste fase af ramsløgs-
høsten går ind her i maj måned.

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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Huskelisten
• Når kartoffelplantens grønne top titter frem, så skal du i gang med at 

hyppe. Det passer som regel med, at jorden bliver grøn af frøukrudt – i 
samme arbejdsgang får du både hyppet og renholdt

• Jordbærplanternes blomster stråler om kap med solen. Velvandede 
jordbærplanter i blomstring giver de flotteste og største bær

•  I drivhuset er tomatplanterne godt i gang. Husk at vande og gøde. Knib 
sideskuddene og bind op, så planten kan bruge kræfter på at vokse. 
Agurkeplanter kan plantes fra midten af maj, hvis vejret er lunt og solrigt. 
De vokser stærkt, så pas dem med sideskudsknibning og opbinding

• Høje stauder fortjener støtte, så de ikke knækker, hvis sommeren by-
der på kraftige regnskyl. Brug staudestativ, hasselgrene eller andet, der 
kan støtte de lange stængler

•  Især slyngrosernes forårsskud er kraftige og kræver, at du får bundet 
dem op – eller ud til siderne. De giver langt flere blomster, når de gror 
vandret

• Når forårets stenbedsplanter som eks. blåpude er afblomstrede, så lav 
en varsom tilbageklipning. På den måde bevarer de deres kompakte form

•  Vand nyplantede planter jævnligt

Maj måneds tjekliste

Så – prikle – plante
Det går stærkt i maj måned. Alting gror, og når der er godt fyldt op i plante-
værkstedet, er der masser at tage sig til. Frøposernes indhold er forhåbent-
ligt spiret fint, og planterne er i så god vækst, at de nu skal videre i deres 
tilværelse. Tiden i den næringsfattige såjord er ovre; og nu skal planternes 
rodnet i gang med at finde masser af næring i frisk jord, så de kan vokse og 
gøre lige det, de er velegnede til. 
Frø, der stadig ligger godt og trygt i frøposen, kan i maj måned sås direkte 
i havens jord. 

•  Ærter, gulerødder, rødbeder og sætteløg har godt af at komme i jorden, 
så snart temperaturen er 5 grader eller over.

•  Forspirede kartofler skal vente til jorden er 7-8 grader.

•  I maj er jorden oftest varm nok til, at både de mere varmekrævende 
bønner og squash kan komme i jorden.

•  Georginer eller Dahlia kan sættes i jorden, når faren for nattefrost er 
ovre. Har du forspiret planterne inde i drivhuset, er de nye skud meget 
frostfølsomme. Lægger du knoldene uden spirer, så er det fint at være 
lidt tidligere ude (1 – 2 uger).

PS Jordtemperaturen måles med et specielt jordtermometer, som kan 
måle temperaturen, der hvor planterne gror
I staudehaven pibler det frem med nye skud fra de flerårige planter. Maj 
måned er blomsterrig, så husk at nyde de dejlige blomster – ikke kun i ha-
ven, men også i buketter, så du når at få det hele med i din travle hverdag.
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Diameter på krukke Volumen Antal tabletter

14-15 cm 1 l 1

17 cm 2 l 1

19 cm 3 l 2

21 cm 4 l 2

24 cm 6 l 3

27 cm 9 l 4-5

Spis haven
ASPARGES Er nok den første grøntsag, som vi kan have glæden 
af at høste. Når de små raketlignende skud bryder jordskorpen, skal 
du holde dig til og knække aspargestoppen af. Undlader du at høste 
skuddet, bliver det meterhøjt og får blade. Først efter Sankthans skal 
du lade skuddene stå. Et aspargesbed er lidt af en investering, for det 
tager ca. 3 år, efter du har plantet, inden du kan høste.

RABARBER Maj måned er rabarbermåned. Saft, marmelade, kager 
og dejlig hjemmelavet is. Kompot til kød og ostetallerkenen. HUSK at 
du kan plante remonterende rabarber, så du også kan høste til efteråret.

KÅLKNOPPER Har du ladet kålplanterne stå, så vil de i maj måned 
blomstre. Knæk de små skud med blomsterknopper af og damp dem 
– de smager mildt af kål og er vældig dekorative.

HYLDEBLOMSTER Duften af sommer sniger sig ind, når hylden 
blomstrer. Det er hurtigt og nemt at lave saft på de velduftende blom-
sterstande. Har du en mørkbladet hyld, så lav også en tøsefarvet saft 
på disse blomsterstande.

RADISER OG SALAT De tidligt startende haveentusiaster kan 
allerede i maj måned få friske radiser til salaten eller æggemaden. 
Bladsalat kan også hurtigt blive klar.

KRYDDERURTER Der er masser af frisk top på de flerårige kryd-
derurter. Plant til med friske forsyninger af nye typer; men husk også 
at tjekke om alle dine dejlige krydderurter har overvintret, eller om de 
skal genplantes.

RAMSLØG I maj måned blomstrer ramsløgene. Nu er det lige før 
bladenes indhold trækkes tilbage til de underjordiske løg. Hvis du skal 
redde lidt ramsløgsmag, så er det en god idé at lave en portion rams-
løgssalt, ramsløgspesto eller ramsløgsolie.

Sommerblomsternes  
opstart
Foråret kalder på blomster – masser af blomster. Krukkerne bliver 
hentet frem, for nu skal sommerens smukke blomster plantes. Det er 
ofte forberedelserne, der er mere værdifulde end selve tilplantningen. 
Krukken skal have drænhul. Pottejorden skal være af en god kvalitet, 
og så skal der gødning til. Sørger du for, at plantens forhold er opti-
male, så kan du glæde dig over et overflødighedshorn af fantastiske 
blomsterrige sommerdage.

Den letteste måde at gøde på er, når du bruger gødningstabletter, der 
sørger for gødning hele sommeren. Brug denne vejledende doserings-
tabel:

Det største udvalg af sommerblomster får du i dit havecenter. Her kan 
du svælge i alle de traditionelle, men også de nyere sorter og arter af 
smukke længeblomstrende sommerblomster præsenteres.
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Krukkede  Krukkede  
KrydderurterKrydderurter

Friske krydderurter er prikken over i’et 
i mange retter, og bundter med urter er 
nemme at købe i supermarkedet eller 
på grøntsagsmarkeder. Prisen er ofte 
den samme, som du kan købe en hel 
plante for, så hvorfor ikke være selvfor-
synende?
Når du selv dyrker dine krydderurter, 
behøver du ikke spare på det grønne 
drys. Høst håndfulde af de aromatiske 
og velsmagende urter – du behøver 
end ikke en have, for at det kan lade sig 
gøre. De fleste krydderurter egner sig 
nemlig til at gro i krukker. Store krukker, 
baljer, kurve, altankasser eller hvad du 
selv synes. 
Du kan også lave sammenplantninger, 
hvor flere forskellige krydderurter er 
plantet sammen. Der findes rigtig man-
ge forskellige krydderurter, og de trives 
ikke nødvendigvis under samme betin-
gelser, hvad angår lys, varme og vand. 
Vi har sammensat nogle af de mest al-
mindelige krydderurter, og her får du 
nogle tips til, hvilke krukkede krydder-
urter, der fungerer bedst sammen.
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De mest populære
Basiskrydderurterne salvie, rosmarin og timian er gode makkere. 
De har brug for jævnlig vanding, men er samtidig noget tørketå-
lende. Ingen af de tre typer kan lide at stå vådt i efteråret og om 
vinteren, så krukken skal i ly, når det bliver efterår.

Salvie 
Salvia officinalis Salvie
Fine lodne blade med kraftig aroma. Klip 
toppen flittigt, så vokser nye sideskud 
frem. Undlad at klippe toppen ned om ef-
teråret/vinteren. 
Bruges sammen med stegte kartofler og 
andre rodfrugter. Tilsæt i risretter, sam-
men med kalvekød og i pastaretter.
Den rødbladede Salvia officinalis ’Purpu-
rescans’ og de brogedebladede sorter er 
også meget dekorative.

Rosmarin,  
Rosmarinus officinalis Rosmarin
Rosmarin vokser opret (med mindre man 
planter den sort, der er overhængende). 
Det er en træagtig plante, der elsker som-
merens sol, men som skal beskyttes om 
vinteren, så den ikke drukner i krukken el-
ler svides af vinterens hårde vinde. Plan-
ten tåler frost, men har brug for opmærk-
somhed, så den ikke visner væk. 
Bruges når der grilles mad, tilberedes 
kødretter i ovn eller sammenkogte retter 
i gryden. Ovnstegte rodfrugter med ros-
marin smager skønt, og hvis du vil lave 

krydderolie eller -eddike, så er rosmarin et godt valg. Rosmarin er 
vintergrøn, så du kan hele året bruge den til din fredagsdrink.

Timian,  
Thymus vulgare Timian
Fint forgrenet med en højde på ca. 30 cm, 
gør timian ikke meget væsen af sig. Bladene 
er meget små, så klip små buketter uden at 
gå helt i dybden på planten. Timian blomstrer 
noget så fint, men der er ikke så meget smag 
i blomsterne. Ønsker du at tørre timian, så 
skal du høste umiddelbart før den blomstrer. 
Bruges i utrolig mange retter. Italienske 
pasta- og kødretter, på pizza, på brød, 
sammen med grøntsager og i marinader.
Plant gerne flere forskellige sorter af timi-
an. Citrontimian egner sig f.eks. særdeles 
godt til fiskeretter.

De lidt sarte
Sol og sommer giver glæde og masser af dejlig tilvækst på citronver-
bena, fransk estragon og duftgeranier. Når frosten sætter ind, så er 
de derimod først til at opgive ævred. Plant de frostfølsomme kryd-
derurter i samme krukke – så er de nemmere at beskytte om vinteren.

Citronverbena  
Aloysia triphylla Citronverbena
Med lidt snilde kan du få citronverbena til 
at vokse op til at være en fin lille busk, der 
hvert efterår smider bladene, men igen 
om foråret springer frem fra de forvedede 
grene. Citronverbena har den dejligste 
duft. Citronverbena er flerårig, men kræ-
ver frostfri opbevaring vinteren over. 
Bruges i dressinger, til fiskeretter og på 
desserter eller i kager. En drink eller kan-
de isvand på terrassen en varm sommer-
dag kan med fordel toppes med et par 
blade citronverbena.

Fransk estragon  
Artemisia dracunculus Estragon
Smagen af bearnaisesovs er indbegrebet 
af fransk estragon. De aflange blade er, 
ligesom duften, nemme at kende. Vinter-
dækkes eller beskyttes frostfrit.
Bruges til kødretter, sammen med grønt-
sager og så selvfølgelig i sovs.

Duftgeranium/duftpelargonie  
Pelargonium ssp. Duftgeranie
En dejligt duftende spiselig plante, hvoraf 
man kan få flere forskellige sorter, der hver 
især har deres kendetegnende smag og 
duft. Citron, pebermynte, fersken, æble, in-
gefær, æble eller rosensmag. Duftgeranier 
findes i mange afskygninger, så det gælder 
om at prøve sig frem. Knib plantens ende-
skud, så den kompakte form bevares.
Bruges i salater, desserter, kager, i saucer, 
som smagsforstærker i iste eller i drinks. 
Blomsterne er fint pynt på mange retter.
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De kortvarige
Mange af de lækre krydderurter er desværre ikke nemme at gro 
år efter år. Basilikum er et godt eksempel. Tåler slet ikke frost, gror 
godt, men vil du sikre dig friske basilikumblade i flere måneder, så 
er det bedst at supplere med nye friske planter et par gange gen-
nem sommeren. Sammen med basilikum gror perilla og tallerken-
smækker under samme forhold. Fugtig jord, fuld sol og masser af 
dræn i potten.

Basilikum,  
Ocimum basilicum  
Basilikum
For mange er basilikum helt uundværlig, 
men også lidt besværlig. Den skal knibes 
flittigt, men klip ikke planten kraftigt tilbage 
– så går den ud. Vand og gødning giver 
masser af blade, der smagsmæssigt sæt-
ter tomatsalaten i en helt anden liga. 
Bruges rigtig mange steder i madlavnin-
gen. Pasta, pizza, salater, supper, kød-
retter og til fisk.

Koriander 
Coriandrum sativum
Både blade og frø på koriander kan bru-
ges til madlavning. Begge dele som frisk 
krydderi eller i varme retter. 
Et grønt drys af koriander på nye kartof-
ler, i salaten og blandet i dressinger er 
altid godt, og laver du salater med per-
lespelt, hvedekerner og bulgur, så er ko-
riander en oplagt krydderurt. 
Drys også de friske grønne blade i grønt-
sagssupper.

Tallerkensmækker,  
Tropaeolum majus  
Tallerkensmækker
Fin enårig plante, der med rette har sneget 
sig ind i sortimentet af krydderurter. Alle 
dele af planten er spiselige, og især de store 
flotte blomster gør sig godt på et salatfad. 
Vokser stærkt og måske lidt aggressivt, så 
tøv ikke med at bruge af planten.
Bladene kan bruges sammen med æg, 
blomsterne i salater og frøene kan syltes 
som kapers, hakkes og smager som pe-
berrod eller tørres og bruges som peber.

De traditionelle
Persille og purløg er grundstenen i manges krydderurtehaver. 
Også de kan trives i krukker uden de store udfordringer. Bland 
gerne alm. purløg, kinaløg og både bredbladet og kruspersil-
len – de har hver især deres specielle smag og giver maden et 
friskt pust.

Purløg,  
Allium schoenoprasum Purløg
Allerede i det tidlige forår er purløg klar 
til høst, selvom planten som regel når at 
visne hver vinter. Blomstrer med fine lilla 
(spiselige) blomster. Nem og solid plante, 
der tåler lidt af hvert.
Bruges i en lang række madretter og 
som grønt drys i salater og på smørre-
brød. 

Kinaløg,  
Allium tuberosum Kinaløg
Er nært beslægtet med purløg, men har 
en mere hvidløgspræget løgsmag. Blom-
strer med fine hvide blomsterskærme.

Bredbladet persille,  
Petroselinum hortense
Dejlig kraftigtvoksende enårig krydderurt, 
der smager af persille, men ikke på sam-
me måde, som kruspersillen. Klip flittigt, 
så planten ikke bliver for kraftig i krukken.
Bruges i en lang række retter. Supper, 
salater, kødretter, pastaretter, fiskeretter 
og smager fantastisk som pesto.

Kruspersille,  
Petroselinum crispum  
Kruspersille
Når kruspersillen er to år gammel, så vil 
den sætte blomster, hvorefter den dør. Nu 
skal du så erstatte med nye friske planter. 
Bruges til sauce, salater, supper, sam-
men med æg og som grønt drys til kar-
toflerne.
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Enegængere
Laurbær er en middelhavsplante, som ikke bør stå i blæsende 
frost. Det er en træagtig plante, så den har det bedst helt alene i 
en krukke, som kan tages indenfor om vinteren.
Mynterne er fantastiske og slet ikke til at stå for. Frugtmynterne, 
pebermynter og de grønne mynter er meget spændende at arbejde 
med. Alle mynter spreder sig med udløbere, så mixer du mynter 
med de mere ”fredelige” krydderurter, så risikerer du, at mynten 
overtager hele krukken. Plant mynterne separat i hver deres krukke.

Laurbær,  
Laurus nobilis Laurbær
En laurbærplante med de flotte mørke-
grønne blade er smuk hele året rundt. 
Sommeren igennem trives den fint på en 
lun vokseplads; men kun i de meget lune 
egne kan den overleve vinteren. Som 
krukkeplante kan den komme på vinter-
ophold i drivhuset eller i vinterstuen.
Bruges især i retter med svinekød, men 
fiskeretter med laurbær er også særde-
les velegnede. Tilsat syltelage bidrager 
laurbærblade til en ekstra krydret smag. 

Mynter,  
Mentha ssp. Mynte
Mynter er fascinerende og spændende at 
bruge i køkkenet. De grønne mynter bliver 
omkring 50 cm høje, og bladenes friske 
myntesmag passer godt til sauce, grønt-
sager, kødretter og blandede salater. 
Pebermynterne har ofte rødlige stæng-
ler og afhængigt af sorten, er bladene 
grønne eller purpurfarvede. Mange af 
pebermynterne passer bedst til det søde 
køkken med is, desserter og kager.
Frugtmynterne er ofte lidt højere. De 

kraftige planter er særdeles dekorative og bidrager med deres 
dejlige æbleduft, citronduft eller grapefrugtduft.

Sådan planter du en krukke til med krydderurter 

1.  Vælg en krukke i ønsket størrelse. Tjek at der er hul i  
bunden, så overskydende vand kan løbe fra

2.  Ønsker du ekstra dræn, så hæld lecakugler i bunden  
– ca. 10 cm op

3. Brug en god kvalitetsjord og fyld krukken 2/3 op

4.  Tilsæt gødningstabletter svarende til krukkens størrelse  
(for hver 2 l volumen skal du lægge én tablet)

5. Vand til, hvis jorden er meget tør

6.  Sørg for at dine indkøbte planter er vandet godt igen-
nem

7.  Fjern potterne og arrangér urterne, som du ønsker de 
skal plantes

8.  Fyld nu op med jord omkring planterne, så deres rød-
der har let adgang og kan vokse ud i den friske jord. 
Fyld ikke krukken helt op. Bevarer du de 2 sidste cm 
uden jordfyld, så er det meget lettere at vande krukken

9.  Vand til flere gange. Der er lang vej til bunden, så en 
forholdsvis stor krukke på 30-40 cm i diameter har brug 
for to 10 l vandkander

Tips
Vover du at mixe mynter 

i en stor krukke, så undlad 
at fjerne potten. På den 

måde går det ikke  
så stærkt med  
rodinvasionen.
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Kærminde  Kærminde  
og hendes søsterog hendes søster
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Kærmindesøster, Brunnera macrophylla
Allerede i april måned, og i milde vintre endnu tidligere, bryder de 
første blade fra kærmindesøster gennem jordens skorpe. Nu gør den 
30 – 50 cm høje staude sig klar til endnu en sæson i haven eller 
krukken. Bladene sidder på lange stilke og er lidt ru i overfladen. Den 
almindelige kærmindesøster har grønne blade, men der findes også 
sorter med flotte bladmønstre. De helt nye sorter har sågar ret store 
blade, der giver en flot virkning, når de plantes i en stor krukke eller 
står i et skyggefuldt bed i haven. De lyse tegninger på bladene 
tåler nemlig ikke så kraftig sol og kan få brune bladsvidninger.
Alle sorter af kærmindesøster blomstrer over en længere peri-
ode startende i maj og frem til juni. Hovedblomstringen ligger i 
maj. De små blomster sidder i små lette stande over bladene.
Man får stor glæde af kærmindesøster i svær som let jord, men 
udtørring er bestemt ikke noget, som planten bryder sig om.

’Betty Bowring’  
får hvide blomster og har grønne blade

’Jack Frost’  
får himmelblå blomster og har flotte hvidmarmorerede blade

’Jack of Diamonds’ 
er en helt ny sort, som får meget store dekorative blade. Her er den plan-
tet sammen med andre stauder, der er holdt i grønne og hvide nuancer

’Mr. Morse’ 
er kun ca. 30 cm høj og har fine hvidmønstrede blade og hvide 
blomster
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Kærminde, Omphalodes verna
Kærminde er forholdsvis lav og danner et tæt løv. Den er nem at få til at sprede sig med 
udløbere. De matte lysegrønne blade dækker fint bunden. Hver vinter visner bladene væk, 
men allerede i april måned dukker de frem af jorden, og snart følger blomsternes lange 
stilke efter. Selve blomsten sidder samlet i fåtallige stande og er ca. 1 cm store. 
I haven skal de helst plantes i jord, der ikke tørrer helt ud. De trives både i sol og skygge, 
men når de står meget mørkt, strækkes blomsterne mod lyset. I fuld sol kan bladene 
godt blive lidt svedne. 

Omphalodes verna 
Den gængse kærminde, der med sin højde på omkring 20 cm giver en 
solid og stærk bund. Flotte himmelblå blomster i åbne stande

Omphalodes verna 'Alba’ 
Den hvide udgave af kærminde hedder ’Alba’ og er knap så kraftigt-
voksende, som den almindelige, der har blå blomster

Tips
Brug kærminde, hvor den må 
få lov til at brede sig, og hvor 
den ikke gror ind over andre 

lidt mere svagtvoksende 
stauder
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Kærmindesøster Kærminde

Botanisk navn Brunnera macrophylla Omphalodes verna

Familie Rudefamilien Rudefamilien

Hjemsted Sibirien og Kaukasus Middelhavet og Asien

Højde 30-50 cm 15-20 cm

Plantetæthed 4 – 5 pr. m2 7 – 8 pr. m2

Bladform
Langstilkede bredt hjerteformede ru 
grønne blade. Stængelbladene er mindre.

Ægformede eller ovale matte lysegrønne 
blade. Danner et tæt løv.

Blomster
Små blå forglemmigej-lignende blomster 
i små lette stande.

Op til 1 cm store himmelblå flade blom-
ster med hvidt øje. Sidder i åbne stande 
over løvet.

Blomstringstid April – juni April - juni

Lysforhold
Sol – halvskygge – skygge
Bladene kan svides i stærk sommersol.

Sol – halvskygge – skygge
Bladene kan svides i stærk sommersol.

Jordforhold Sand- og lerjord. Alle jordtyper.

Fugtighed Bedst med god fugtig jord. Udvikler sig ikke så fint i for tør jord.

Vækstform
Bunddækkende med store blade, der 
skygger effektivt.

Breder sig med udløbere, der kan blive 
op mod 40 cm lange. Bunddækkende 
og kræver plads, så den ikke ødelægger 
naboplanter.

Anvendelse
Bunddækkende under træer og buske. 
Langs husmuren eller i små grupper i 
staudebedet.

Bunddækkende under træer og buske. 
Gerne i større grupper, der får lov at 
danne en flade.

Sorter

En del sorter med blå, lyseblå eller hvide 
blomster.
En del af de nyeste sorter har desuden 
bladmønstre med lysere farver, som giver 
et spændende udseende. Disse sorter må 
ikke stå i direkte sol.

’Alba’ får fine hvide blomster og væksten 
er mindre kraftig end artens.

To af forårets stauder er næsten ens. Kærminde og kærmindesøster minder både i navn og 
udseende om hinanden, og da de begge har formidable egenskaber og et ret smukt udseende, 
så kan du lære dem bedre at kende her.



Lottes lille have
Da Lotte var yngre nød hun godt af stemnin-
gen i mormors kolonihavehus. Her var fami-
lien samlet, og her var der masser af blom-
ster og planter. Lottes forældres have på 
800 m2 var, og er stadig, fyldt med planter. 
Lotte fortæller, at de har mellem 200 – 300 
forskellige rosensorter, hvilket helt sikkert 
har sået et blomstrende frø i Lottes voksne 
haveliv.

Det er aldrig for sent at  
springe ud som havemenneske
En hel del af Lottes voksenliv har været i 
Frankrig, hvor hun havde masser af planter 
på altanen, men decideret havemenneske 
var hun ikke. Årene i Frankrig endte, da bør-

nene nærmede sig skolealderen, så de kunne 
få deres uddannelse i Danmark; og det var 
først, da børnene var selvkørende, at Lotte 
besluttede at flytte ind i rækkehuset i Odder. 
Nu blev de første spadestik til Lottes lille have 
taget.
Til daglig arbejder Lotte som social- og 
sundhedsmedhjælper ved Odder kommune, 
mens fritiden udfyldes med planter, foto og 
havearbejde. Hun er med i en haveklub, hvor 
man besøger hinanden, og så netværker 
hun med andre bloggere og instagrammere.

Alt på meget få kvadratmeter
Når man træder ind på Lottes matrikel, kan 
man godt fornemme, at her bliver der tænkt 

Lotte Sørensens passion for haven og især for roserne har en smittende 
effekt på de mange, som følger hende på de sociale medier

Stilleben med brugte kasser, lanterner  
skaber en dejlig stemning på terrassen

Smal havesti med bede på begge 
sider. Fra terrassen går man under 
rosenbuen – en god idé for at få plads 
til lidt mere i haven
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Lottes lille have over tingene. Bedene i forhaven er bygget 
op, så farver og former støtter hinanden, 
men også fremhæver hinanden. Fra stramt 
klippede buksbom til de store hvide lupin-
blomster sker der virkelig noget for ens øjne. 
En tur gennem hendes dejlige rækkehus 
baner vejen til baghaven, som badet i sol 
virkelig er noget af en perle. 100 m2 inklusiv 
stor terrasse, en flisegang, et haveskur og 
såmænd også en lille fin græsplæne. Vand i 
haven har hun også fået plads til, for der skal 
også være plads til tudser og insekter.

Overordnede linjer
Både for- og baghave er afgrænset af en bø-
gehæk til den ene side og en ligusterhæk til 
den anden. Året rundt er der blade på begge 
– de brunlige vinterblade på bøgehækken og 
de grønne på ligusteren. Mens forhaven er 
nærmest kvadratisk, så er baghaven længere 
end den er bred. Det har Lotte fremhævet 

ved at lægge en havesti med fliser i den ene 
side af haven. Det er siden, hvor bøgehæk-
ken danner ramme. Mellem stien og havens 
lille plæne har Lotte plantet et helt fantastisk 
blomsterbed med et stort antal stauder, 
græsser, roser og prydbuske. Terrassen er 
stor og rummelig. Her er der plads til en mas-
se krukker med planter, nips og loppefund 
og et rummeligt spisebord med sejl over til at 
danne skygge. Bagest i haven er der også et 
lille opholdsrum med en fin bænk, hylder med 
små potter og et praktisk plantebord. Som et 
levende tag vokser en kæmpestor Rosa he-
lena over bænk og bord. Her kan man nyde 
duften og høre bierne summe, når de tusin-
der af smukke blomster springer ud i juni. 

Først og fremmest  
en sommerhave
Lottes lille have er først og fremmest en have, 
hvor der er masser at se på fra maj – sep-

Portal af duftende roser byder velkommen til en tur 
rundt i Lottes frodige haveunivers

Mens roserne er havens ”grundpiller”, så er 
der fyldt godt op i bunden med forskellige 
stauder og græsser

Dette flotte  
eksemplar af klematis 

’Multiblue’ er der  
blevet plads til på et  

rumfordelerhegn  
i forhaven
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tember måned. Lottes favoritplanter er roser, 
men også stauder og sommerblomster, bu-
ske og græsser har hun plantet. Hun er ikke 
svær at begejstre, men når noget bliver mør-
kerødt, så er det svært at få til at passe ind i 
hendes have. Frodigheden er stor, og lader 
man øjnene dvæle, så er der rigtig mange 
forskellige planter for hver kvadratmeter. Lag 
på lag i højde og drøjde, og er der ikke plads 
i bedet, så må planterne i krukker, som også 
står i lag på havestole og haveborde.

Holder kun ferie i egen have
”Jeg har prøvet at tage på sommerferie. 
Det var ikke spor sjovt, for jeg var hele tiden 
bekymret for, om min vandingsvagt nu pas-
sede godt nok på planterne”, smiler Lotte. 
Lige siden har hun valgt at holde ferien 
hjemme. Hendes have er da også en rig-
tig sommerhave; og når hun går sin daglige 
runde med en kop kaffe i hånden, så regi-
strerer hun hvilke nye roser, der er sprunget 
ud, og hvor der snart skal renses for visne 
blomster. Også de dage, hvor Lotte møder 

på arbejdet, skal haven lige rundes først. 
”Jeg tror, haven er en større del af mig, end 
jeg lige anerkender”, indrømmer Lotte. 

Lille, men alligevel stor
Størrelse er et svært begreb. Lottes lille have er 
profilnavnet, når Lotte viser haven frem på de 
sociale medier. Sammenlignet med mange an-
dre haver, så er haven ikke stor, men sammen-
lignet på plantediversitet og antal planter, så er 
haven kæmpestor. Bedenes udseende ændrer 
sig hele tiden, for gårsdagens blomster i knop-
stadie er nu sprunget ud, og andre steder er 
blomstringen ovre, og nu kan det visne fjernes 
eller bevares, hvis frøstandene er dekorative.

Sådan lykkes Lotte  
med sin lille have
Egentlig får haven lov til at leve sit helt eget liv. 
Lotte graver ikke planter op for at smide dem 
ud, men kan godt finde på at give en plante 
en ny placering.  Det er kun, hvis det viser sig, 
at planten bliver for stor, breder sig voldsomt 
eller på anden måde er til gene for resten af 

Praktisk indrettet plantebord, hvor det 
jo er muligt at sætte et rionet op, så 
der kan blive plads til en enkelt eller to 
slyngende planter

Enkel opsætning med staudesalvie i krukken til venstre og et mix af  
hvid og lilla klokkeblomst i krukken til højre

Krukkehave i et mix af materialer og planter

Sommerblomster som disse ’Diamond Frost’  
er der blevet plads til på havebænken, der står  
med et fint rosen/staudebed i baggrunden

Afstanden er kort fra den bageste del af ha-
ven, men der er masser af oplevelser på vejen 
rundt i haven



HAVEGLÆDER 17

haven, at den graves op og kasseres. Det sker 
også, at nogle af de plantede planter ikke kom-
mer igen året efter. Det er da ærgerligt, men 
en have er i konstant forandring; og når der er 
huller i bedet giver det blot plads til noget nyt. 

Gødning er vigtig
De mange roser gøder hun med en skefuld 
rosengødning fra d. 1. april og hver den før-
ste i månederne maj, juni, juli og august. For 
første gang har hun i foråret 2019 brugt et 
jordforbedringsprodukt til at dække jorden 
omkring roserne med. ”Jeg skal lige love for, 
at de var vilde med det ekstra boost, som 
blandingen tilførte”, fortæller en glad have-
ejer. Det er nok ikke sidste gang, at der skal 
køres god kompost på bedene i haven.
Hvert forår beskærer hun roserne nænsomt. De 
visne og plettede grene fjernes, og planten klip-
pes lidt tilbage; men da mange af havens roser 
er meget høje, så er beskæringen ikke så kraftig.

Roser i krukker
De mange roser, der år efter år vokser i kruk-
kerne, kræver lidt ekstra opmærksomhed. 
Krukken må endelig ikke være for lille, for 
rosens rødder har brug for masser af plads. 
En stor del af krukkens jord skal friskes op 
hvert år, og så skal de passes med vand. 
Roser i krukker er en god løsning, når man 
ikke har så meget plads. Når roserne er på 
toppen, får de placering i første række, mens 
de uden for sæsonen kan sættes lidt væk. 

Holder styr på havens beboere
Lotte har mange lister. Lister over planter, 
som hun allerede har i haven, men ikke 
mindst lister med ønsker til planter, som hun 
rigtig gerne vil have. Der er også en liste over 
tiltag med karakter af byggeri, som hun kan 
se vil hjælpe til med at få endnu mere plads; 
og her er hendes far en trofast hjælper.

Instagram
Inspiration til stativer, krukker, møbler og ikke 
mindst planter finder hun ofte via de sociale 

medier. ”Der er rigtig mange, der gerne de-
ler deres fine haveting og planter. Det er så 
dejligt. Derfor er det også oplagt for mig at 
dele min have med andre”, fortæller Lotte. 
Hendes Instagramkonto nærmest eksplo-
derede, da hun lagde de første billeder fra 
en tur til italienske Bergamo op på kontoen 
tilbage i 2016. Nu er det snart 2000 billeder 
siden, og hendes mange følgere glæder sig 
over de smukke buketter, flotte makrobilleder 
af vanddråber på diverse blomster og blade, 
samt en lille fortælling om, hvordan det går i 
Lottes lille have.

Fotoarbejdet betyder noget  
for havens udseende
Når man som Lotte er ret god til at fotogra-
fere, så arbejder hun også for at få planterne 
til at spille godt sammen. Farven på både 
blomster og blade må da gerne danne et 
godt billede. Hun er rigtig god til at fremhæ-
ve blomster og frøstande, som har én tone 
i morgenlyset og en helt anden i aftenlyset. 
De fine små detaljer arbejder hun med, når 
billedet skal lægges op – især Instagram er 
et sted, hvor de flotteste billeder toner frem. 
Krukkearrangementer, hvor former og far-
ver spiller sammen eller op mod hinanden, 
er også en udfordring, som hun leger med. 
Den leg er spændende at følge med i, for 
det er ikke altid lige nemt at få det til at se 
ud af noget.

7 år siden
Lotte kan tænke tilbage til for 7 år siden, 
hvor der stort set ingen planter var i hendes 
lille have. Forvandlingen er endnu ikke fær-
dig, for hvert år sker der noget nyt i haven. 
Da jeg spørger ind til, om hun ville kunne 
starte forfra i en anden have, svarer hun 
smilende: ”Ja da – det vil da være en stor 
fornøjelse at plante en ny have til”. Haven 
er Lottes livsnerve, og her synes der ikke 
at være sure pligter. Haveglæden har stor 
smittende virkning i Lottes lille have – tak 
for det.

Bordeauxrøde georginer og alunrod i kon-
trast med en nærmest lysende limegrøn 
græs

Det hvide bed i forhaven byder gæsterne 
velkommen. Flot lupin og en dejlig hvid 
rose i baggrunden. I det hvide bed er der 
klippede buksbom, som sørger for kulør, 
når der ikke er flere blomster tilbage

Blandt havens mange engelske roser bliver 
’Alchymist’ dagligt beundret. Stor og frodig 
med et væld af blomsterknopper fordeles 

blomstringen gennem hele sommeren  
og slutter først inde i efteråret

Lotte tester 
gerne nye sorter af 

planter. Her er det en 
helt uimodståelig stjerne-

top med navnet ’Yuki 
Cherry Blossom’, som kun 
bliver 30 cm høj og pas-

ser så fint i en lille 
krukke
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Bivenlige planter 
i foråret

Nu er foråret i gang med fuld fart, og både blomster og bier har gode 
betingelser. Varmen og lyset forlænger dagens måltid for de små bier, og 
blomsterne nyder godt af at kunne bidrage med nektar og pollen. 
Find inspiration i denne liste over planter, der gør en stor forskel her i maj 
måned. Udvalget er fremkommet ud fra lister, som de danske biavlere, 
det engelske haveselskab og tyske forskere har lavet. 
For overblikkets skyld, så er listen delt op i træer og buske, stauder, løg og 
knolde samt sommerblomster/enårige.

Hvor 

mange af 

disse planter 

har du i din 

have?

1

9

17

2

10

3

11

4

12

18

22

19

23

20

24

21

25
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Dansk navn Botanisk navn

1 Azalea Rhododendron ssp.

2 Brombær – hindbær – blåbær Rubus og Vaccinium

3 Røn Sorbus

4 Tørst Frangula alnus

5 Tjørn Crataegus

6 Ildtorn Pyracantha

7 Benved Euonymus europaea

8 Kvalkved Viburnum opulus

9 Mahonia Mahonia aquilifolium

10 Laurbærkirsebær Prunus laurocerasus

11 Blåregn Wisteria

12 Jordbær Fragaria

Træer og buske
Dansk navn Botanisk navn

13 Akeleje Aquilegia

14 Ærenpris Veronica spi.

15 Bjergknopurt Centaurea

16 Gemserod Doronicum

17 Katteurt Nepeta ssp.

18 Krybende læbeløs Ajuga reptans

19 Valmue Papaver

20 Pæon Paeonia

21 Staudelatyrus Lathyrus

22 Vortemælk Euphorbia

23 Storkenæb Geranium ssp.

Stauder

Dansk navn Botanisk navn

24 Honningløg Nectaroscordum

25 Anemone Anemone nemorosa

26 Kejserkrone Fritillaria

27 Pinselilje Narcissus poeticus

Løg og knolde
Dansk navn Botanisk navn

28 Mælkebøtte Taraxacum off.

29 Hjulkrone Borago off.

Enårige/sommerblomster

5

13

6

14

7

15

8

16

26 27 28 29
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Stauder til snit
Skærehave med de fineste blomster til 
buketter og blomsterarrangementer er en 
stærk trend. Det er nemt at forstå, for at 
dyrke i egen have er til stor glæde. Både 
for en selv, men også for de mennesker, 
som vi lever sammen med – og holder af at 
glæde med en stor buket.
I dette afsnit skal det ikke handle om de 
enårige sommerblomster og georginer, 
som vi hvert år skal så, prikle og plante ud i 
haven. I denne artikel vil du kunne finde in-
spiration til at plante flerårige stauder, som 
er velegnede til snit.
Om du vælger at plante stauderne som 
snithave i lange lige rækker, eller om du 
blot laver et blandet blomsterbed i din 
have, hvor du kan hente fine buketter fra, 

det er helt op til dig – begge muligheder 
foreligger.

Lang blomstringstid
Vi har alle travlt i foråret, hvor vinterens grå 
toner og kulde skiftes ud med lys og var-
me. Nu skal vi i haven, og nu skal vi have 
plantet. Vi er rigtig gode til at købe med 
øjnene, og når vi ser fine stauder i blomst, 
så skal de med hjem. Det resulterer ofte i, 
at de fleste havers blomsterbede er blom-
sterrige i maj – juli måned. Når sensomme-
ren nærmer sig, så er mange af forårsstau-
derne afblomstrede.
Dette ”blomstringshul” levner plads til en 
masse dejlige sommerblomster sået fra 
frøposerne. Disse planter når først at vokse 

op og sætte blomster i højsommeren. Ud-
over denne lidt senere blomstring, så vil de 
ofte blomstre i en lang periode frem mod 
efteråret. Ønsker du dejlige blomster fra 
sommer og frem til frost, så kan du også 
opnå det, hvis du kigger i staudeafdelin-
gen. Her er det især blomstringstid i måne-
derne 7, 8 og 9 du skal kigge efter. Stauder 
har som regel en pæn lang blomstringstid, 
men der er faktisk forskel på, hvor mange 
uger eller måneder de holder.
På de næste sider finder du et udvalg på 
12 forskellige længeblomstrende stauder, 
der først starter deres blomstring i som-
meren – og som er særdeles velegnede 
som snitblomster til buketter, kranse og 
dekorationer.
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Kattehale, Lythrum
60-120 cm høj opret staude med lange blomsteraks.  
De stjerneformede blomster findes i rosarøde og  
rosaviolette farver. Blomstringstid fra juli – september.

 sol

 fugtig alm. havejord

Antal pr. m2: 6

Kertepileurt, Persicaria amplexicaule
80-100 cm høj kraftig staude, der fra juli og frem til  
oktober pryder haven med høje blomsteraks, der er tæt 
besat med små blomster. Fås i hvid, rosa og røde farver. 

 sol-halvskygge

 fugtig alm. havejord

Antal pr. m2: 3

Kokardeblomst, Gaillardia
30-70 cm høj kompaktvoksende staude. Højden afhænger 
af, hvilken sort du vælger. Til snit vil de lidt højere sorter  
passe bedst. Gule og/eller røde blomster fra juli – oktober.  

 sol

 veldrænet alm. havejord

Antal pr. m2: 7

Fordelen ved at  
plante stauder som 

snit er, at man undgår 
arbejdet med at så, prikle, 
plante og renholde som-

merblomsterne.

Indianermynte, Agastache
60-80 cm høj opret staude med duftende blade. 
Tætte aks med blå, violette, rosa eller orangefarvede 
blomster fra juli – september.

 sol-halvskygge

 veldrænet alm. havejord

Antal pr. m2: 6

Andre sorter
'Black Adder' 80 cm, violet og blomstring fra juli - september
'Blue Fortune' 80 cm, mørkeblå og blomstring fra juli - september
'Kudos Mandarin'® 45 cm. orange og blomstring fra juni - august
'Rosie Posie' 50 cm, rosa og blomstring fra juli - oktober

Andre sorter
'Blush' 80 cm, rosa og blomstring fra juli - august
'Robert' 60 cm, rosarød og blomstring fra juli - august
'Rose Queen' 60 cm, mørkrosa og blomstring fra juli - august

Andre sorter
'Alba' 120 cm, hvide blomster fra juli - oktober
'Blackfield'® 70 cm, mørkerøde blomster fra august - oktober
'Rosea' 120 cm, rosa blomster fra juli - oktober
'Speciosa' 100 cm, røde blomster fra juli - oktober

Andre sorter
'Burgunder' 50 cm, rødbrune blomster fra juli - september
'Fanfare Blaze' 20 cm, orange blomster fra juli - september
'Kobold' 30 cm, rød/gule blomster fra juli - september



Kæmpe jernurt, Verbena bonariensis
Man kommer ikke uden om kæmpe jernurt, der egentlig ikke altid 
opfører sig som en staude, da den kan fryse væk om vinteren. De 
omkring 1 m høje blomsterstængler bærer smukt de violette blom-
ster over en meget lang periode fra juli – oktober.  

 sol

 veldrænet alm. havejord

Antal pr. m2: 6

Lampepudsergræs, Pennisetum
50-70 cm høj tuedannende græs, som fra august måned danner 
blomsteraks, der holder frem til sidst på efteråret. Meget dekorative 
tætte lodne blomster, der i udspring er mere rødlige, men senere 
næsten helt hvide.  

 sol-halvskygge

 fugtig, men veldrænet jord

Antal pr. m2: 7

Lægekvæsurt, Sanguisorba officinalis
50-120 cm høj staude med et stort antal lange spinkle blomsteraks, 
hvor de aflange kugleformede rødbrune blomster kan ses fra juli og 
nogle måneder frem. Brug blomsterne i friske buketter og høst til tør-
rede blomster. Høje sorter kræver støtte.  

 sol-halvskygge

 veldrænet alm. havejord – må ikke tørre ud 

Antal pr. m2: 6

Montbretie, Crocosmia
60-70 cm høj opretvoksende staude, der danner store grønne græs-
lignende blade. En knoldplante med lange blomsterstilke, hvorpå de 
trompetformede orange, orangerøde og røde blomster dannes fra 
juli og hen mod oktober måned.  

 sol

 fugtig, men veldrænet jord

Antal pr. m2: 7

Tjek
Har man brug for 

at pifte staudesnitbedet 
op, så er det en god idé 

at plante sommerblomster 
ind imellem. Det kan være 
georginer, prydtobak, stolt 

kavaler, frøkenhat eller 
sommerasters.

Andre sorter
'Bampton' 90 cm, lilla blomster og purpurfarvet løv. Blomstring fra 
juli - oktober
'Lollipop' 50 cm kompakt, lilla blomster fra juli - oktober
Alm. kæmpe jernurt 1 - 1,5 m, lilla blomster fra juli - oktober

Andre sorter
'Hameln' 50 cm tue med 70 cm høje blomsteraks i 
grønne farver fra juli - oktober
'Little Bunny' 30 cm tue med 40 cm lange lyse blomster-
aks fra august - oktober

Andre sorter
Alm. lægekvæsurt 120 cm, rødbrune blomster fra juni - august
'Tanna' 50 cm, rødbrune blomster fra juni - august
'Pink Tanna' 80 cm, rosa blomster fra juni - september

Andre sorter
'Emily McKenzie' 70 cm, orangegul. Blomstring fra juli - oktober
'Georg Davidson' 60 cm, gule. Blomstring fra juni - september
'Lucifer' 100 cm, rødorange. Blomstring fra juli - september.
'Red King' 60 cm, rød m. orange øje. Blomstring fra juli - september
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Rødbladet hjortetrøst, Eupatorium rugosum ’Chocolate’
Ca. 90 cm høj opret staude med dekorative purpurrøde blade 
og hvide små blomster i august – september måned. Anvendes 
mest pga. bladpragten.   

 sol-halvskygge-skygge

 fugtig alm. havejord

Antal pr. m2: 3

Solhat, Rudbeckia
60-80 cm høj opret staude, der blomstrer fra juli. Den lange blom-
stringstid strækker sig frem til oktober måned. Gule relativt store 
blomster med mørk næsten sort midte. God robust og stabil staude.  

 sol-halvskygge

 fugtig, men veldrænet jord

Antal pr. m2: 4-5

Staudehirse, Panicum virgatum
100-130 cm høj smalbladet græs, der danner fine lette luftige 
blomsterstande, der i udspring er rødlige. Blomstringstid fra  
juli – august, men planten beholder de visne blomsteraks frem  
til frost. Blade er ligeledes dekorative i buketter.  

 sol

 alm. havejord – tørketålende, når den er etableret

Antal pr. m2: 7

Purpursolhat, Echinacea
60-90 cm høje – afhængigt af sorten – oprette stauder med 
langtidsholdbare blomster fra juli – oktober. Fås i mange sorter 
med blomsterfarve i hvide, creme, gule, orange, røde, grønne 
eller rosa nuancer. Både enkle eller fyldte blomster.  

 sol-halvskygge

 humusholdig veldrænet jord

Antal pr. m2: 7

Rette sted til rette plante
For at lykkes er det alfa og omega, at du finder det sted i haven, hvor planterne passer bedst. Når du har besluttet dig for, hvilke planter du vil 
have, så skal du sortere stauderne op, så de, der tåler lidt skygge, står sammen; mens de, der har brug for masser af sol, er placeret under de 
mest solrige forhold. Nogle planter har brug for at vokse i forholdsvis tør jord, mens andre trives bedst i fugtig jord. Nogle stauder vil have godt 
af at blive plantet i jord, der er iblandet muld. Således vigtige parametre, som du skal have med i dine overvejelser, når du skal plante stauder.
Husk at din gartner i dit lokale havecenter kan give dig meget mere rådgivning i dit planteprojekt.

Stort sortsudvalg - bl.a.
'Fatal Attraction' 65 cm med rosarøde blomster fra juli - august
'Green Jewel' 60 cm med limegrønne blomster fra juli - september
'Hot Summer' 60 cm med orangerøde blomster fra juli - september
'Virgin' 60 cm med hvide blomster fra juli - september

Andre sorter
'Goldsturm' 60 cm. Gule blomster med sort øje fra august - oktober
'Little Gold Star'® 40 cm. Gule blomster med sort øje fra juni - oktober
'Goldquelle' 80 cm. Fyldte gule blomster med sort midte fra august 
- september

Andre sorter
'Heavy Metal' 100 cm med rødbrune aks fra august - september
'Shenandoah' 130 cm rødgrønne blade, brune aks fra juni - september
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Og hvornår er det bedst at klippe? Naboen kan nemt være 
tidligt på færde med hækkeklipperiet, men resulterer tidlig 
hækkeklipning ikke blot i, at man skal ud og klippe to gange?  
Hvad er op og ned på det med at klippe hæk – det vil vi  
forsøge at belyse på disse sider.

Hvor tit skal Hvor tit skal 
hækken klippes?hækken klippes?

Tjek
altid om der er fuglere-

der med unger eller æg, inden 
du klipper.  Fuglene skal have 

fred i yngletiden, og da hækken 
er et formidabelt sted at opfo-
stre næste generation i, så er 

det vigtigt, at du ikke klip-
per tæt på reden.
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Plante Vintergrøn eller løvfældende Hvor mange 
gange Tidspunkt Tilbageskæring

Liguster Delvis vintergrøn 2 Juni og august/september ✓

Bøg
Løvfældende 

(beholder de visne blade  
vinteren igennem)

1 Juli ✓

Avnbøg Løvfældende 1 Slut juli – august ✓

Tjørn Løvfældende 2 Juni og september ✓

Buksbom Vintergrøn 2 Juni og igen i august/september

Taks Vintergrøn 1 August/september ✓

Cypres og tuja Vintergrøn 2 Juni og igen i august

Kristtorn Vintergrøn 1 August/september ✓

Laurbærkirsebær Vintergrøn 1* Juni - juli ✓

*Laurbærkirsebær bør beskæres med en saks, så bladene ikke ødelægges af den motordrevne maskinklipper. Klip lige over et blad.

Hækkens form  
Især høje hække risikerer at blive tynde i bunden, for her er det 
sværere for lyset at komme ned. Du bør derfor klippe de høje 
hække, så toppen er smallere end bunden. Brug evt. en snor til at 
rette hækkens forløb ind efter, for det kan være svært at ramme 
den rette hældning. Klip lidt ad gangen og lad øjet flugte resultatet 
– klip til du har nået dit ønskede resultat.

Tilbageskæring
Her menes kraftig beskæring af eksisterende 
hæk. Efter mange år kan hækken være ude af 
form og skal derfor rettes til eller skæres kraftigt 
tilbage. F.eks. kan meget gamle bøgehække kom-
me til at fylde for meget i bredden, eller også er 
hækken måske blevet for høj. Tilbageskæring er 
en voldsom behandling af planten, det skal gøres 
fra december - marts. Hvis hækken tilbageskæ-
res på alle (3) sider, så risikerer du, at planten går 
helt til. Tager du én side ad gangen i 3 år i træk, 
så vil den have meget lettere ved at overleve og 
blive flot igen. Som tommelfingerregel kan du hal-
vere hækkens højde og tage 1/4 af bredden uden 
hækken tager skade. Ikke alle hække tåler kraftig 
beskæring, så snak med din gartner inden du går 
i gang.

Hvorfor skal man klippe sin hæk?
En fin tæt hæk kræver pasning. Mens du 
bygger din hæk op til ønsket højde, 
skal den kun klippes på siderne. Klip 
2/3 af al nyvækst tilbage, så vil der 
dannes nye sidegrene på den 
sidste 1/3. Først når hækken har 
nået den ønskede højde, må du 
klippe den. 
En færdig hæk, udvokset hæk 
skal du klippe så langt tilbage, 
at der kun er ganske lidt ny-
vækst tilbage. De hyppige 
klipninger giver en tæt hæk, 
der som voksen vil stå flot og 
give et stramt udtryk.

✓ ✓ ✘ ✘
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Klar · Parat 
Sommerplæne
Når det er sommer, skal græsset helst være i tiptop form, så fami-
lien og venner kan samles om fælles aktiviteter som leg og fælles-
spisning. Plænen danner rammen for kroket, badminton og kon-
gespil, så hvis plænen er jævn og grøn bliver oplevelsen rigtig god. 
Græsplænen spiller også en vigtig rolle, når havens mange blom-
sterbede skal bindes sammen. Forestil dig en have, hvor bedene 
svævede frit ude langs kanten eller var separeret i hver deres hjør-
ne? Plænen er fantastisk til at binde havens mange elementer sam-
men og skabe en rolig stemning.

Når man kan høre græsset gro
At ligge på maven med øret mod græsset og næsten kunne høre, 
hvordan det vokser sig stærkt og grønt er en god oplevelse. Her i 
foråret er både lyset, varmen og fugten tilstede i så rigelige mæng-
der, at planterne bare må gro. En lang vinter med dvale er ovre, og 
nu skal planterne for alvor i gang med at grønnes.

6 gode råd til en flot sommerplæne
1.  Sørg for at gøde dit græs, så det dækker for andre uønskede 

plantevækster
2. Lap eventuelle huller med nye friske græsfrø
3. Fjern uønsket ukrudt – eller lev med, at det er der
4.  Find årsagen til, at plænen er ramt af mosvækst og gør noget 

ved det
5.  Klip plænen jævnligt, men undlad at klippe den for tæt – det 

stresser den bare af
6.  Kant græsset, så det står flot – så undgår du også frøgræs i dine 

bede

1. Kom godt fra start med gødning til græsset
Det kræver gødning at få en fin græsplæne, og allerede fra det 
tidlige forår giver gødningen energi til græsset. I denne vejledende 
tabel kan du se, hvor ofte og hvor meget du bør gøde græsset.
Nogle fravælger gødning til plænen, så de ikke skal slå den så ofte. 
Det vil vi ikke anbefale. Ugødet græsplæne giver grobund for mos, 
ukrudt og mistrivsel.

2. Kun græs
De fleste vil gerne have en grøn 
og fin græsplæne, hvor hoved-
bestanden er græs. Jo bedre 
betingelser græsset har, 
des vanskeligere er det for 
ukrudt og mos at komme 
og blande sig. Vinteren 
har måske været hård ved 

Antal kg pr. 100 m2 plæne

Tidspunkt Naturgødning Kunstgødning

Primo april 3 kg 2 kg

Midt maj 3 kg 2 kg

Primo juli 2 kg

Primo august 3 kg

Primo september 2 kg
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Klar · Parat 
Sommerplæne

plænen – sidste efterår og vinter var i hvert fald udfordrende med 
ekstra meget nedbør. De bare pletter i plænen bør eftersås, så 
det bliver en fin og jævn grøn plæne. Du får en god vejledning i at 
efterså din plæne i dit lokale havecenter.

3. Uønsket plantevækst
Solgule mælkebøtter, tidsler, brændenælder og bellis. Ikke alle 
ukrudtsplanter er lige velkomne i den grønne fine græsplæne. Der 
findes gode redskaber til at ”stikke” disse rodukrudtsplanter, så de 
ikke vokser videre. Du kan også vælge at slutte fred med de ”ven-
lige” blomstrende ukrudtsplanter, mens det er praktisk at undgå 
brændenælder og tidsler i plænen.

4. Årsagen til mos
Mos i plænen skyldes enten for megen skygge, for fugtig jord, for 
lidt gødning eller for sur jord.
•  Overvej at tynde ud i dine træer, hvis de er blevet for store og vold-

somme (det har træer det jo med at blive over tid). Du kan også 
vælge at anlægge en ny græsplæne med skyggetålende græs

•  En ”gammel” plæne bliver iltfattig i rodzonen. Du kan prikke en 
masse huller eller lave en vertikalskæring, så du på den måde 
lufter det øverste jordlag – det hjælper også på mosvæksten

• Riv mosset af plænen. Nu er der mere plads til græsset
•  Gød! Det er ofte mangel på gødning, der er årsag til, at mos fin-

der vej. Græsset er ikke stærkt nok til at klare presset og levner 
plads til, at mos og ukrudt kan etablere sig

•  Sur jord kan sagtens være årsagen. Mos trives nemlig rigtig godt 
i jord med lav pH-værdi. I dit havecenter har de et pH prøvesæt, 
så du kan få afgjort, om du har sur jord. I så fald vil kalkning i 
rette dosering rette meget op på billedet

5. Undgå en stresset plæne
Man kan godt få den tanke, at klipper man 
græsset superkort, så går der lang tid, in-
den det igen skal klippes. Den måde at 
vinde tid på er ikke ret god, for græssets 
rodsystem risikerer at blive svækket 
ekstra meget, når du klipper den me-
get kort. En stresset og svækket plæ-
ne giver mulighed for andre uønskede 
ukrudts- og mosplanter. 
Plæneklipperen kan justeres i højden, og 
fra forårets start handler det om at tage 
toppen, så græssets evne til at sætte nye 
sideskud fremmes. Vækstkraften får det fra 
de grønne blade, så jo længere de er, des bedre 
boostes væksten. Behold græsset i en højde på ca. 4 cm.

6. Kant græsset
Hvis der er plads, så vil græsset brede sig, og med mindre du har 
etableret en barriere eller kant omkring din plæne, så vil græsset 
med tiden blive for langt eller ”stikke af” ind mod be-
dene. Træk en snor og kant af, så du holder 
på plæneformen.
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BØG
I 1936 blev Danmark bedt om at angive deres 
nationaltræ. Argentina ville tilplante en park 
med nationale træer, så nogen måtte tage en 
beslutning, og svaret blev bøg. Da et ugeblads 
læsere i 1991 blev bedt om at udnævne Dan-
marks nationaltræ, så var svaret også entydigt 
bøg. Og national interesse har bøgen da også, 
når den hvert år springer ud i april/maj måned.
Bøg tåler skygge og danner skygge. Det giver 
træet mulighed for at vokse op blandt skovens 
øvrige træer. Roden er dybtgående, hvilket gør 
det nemmere, når man vil plante under træet. Bøg 
vokser i næringsrig humusholdig jord, og med lidt 
omhu er det ikke vanskeligt at få bøg til at vokse i 
haven. Største udfordring er vandmangel. 

Blade 
Silkebløde foldes de ud af de spidse knopper i 
slutningen af april eller begyndelsen af maj. De 
helt nyudsprungne limegrønne bøgeblade sma-
ger syrligt og friskt, mens de efter nogle uger bli-
ver uspiselige. I efteråret farves bladene gyldne.

Blomster
De er ganske små hos bøgen. Hanraklerne er kug-
lerunde og hænger ned, mens hunblomsterne næ-
sten ikke er at se. Frugten, som hedder bog, er en 
trekantet nød, som dekorativt sidder i en pigget skål.

Bark
Bøgetræets bark er let at kende. Den er nemlig 
helt glat og har en grålig farve. På de ældre træer 
ændrer barken sig og går fra at være helt glat til 
mere grov i teksturen. 

Form
Bøgehækkene klippes i form, men lod vi dem 
vokse, så ville de danne høje slanke stammer 
med en fin krone. Sådanne træer kan vi nyde i 
skoven og i enkelte parker. I mere landbopræ-
gede haver står der ofte et flot eksemplar af en 
blodbøg. Når træet får plads, dannes en bred 
smuk krone. Rødbøgens flotte blade kan man 
også opleve hos andre sorter, og ønsker du lime-
grønne blade, så findes de også. • Blodbøg, Fagus sylvatica ’Riversii’ får røde - nærmest sorte blade. Bliver 

20 – 30 m høj.
• Hængeblodbøg, Fagus sylvatica ’Purpurea Pendula’ bliver 10 – 12 m høj 

og har hængende grene. Bladene har samme røde/sorte farve som alm. 
blodbøg.

• Søjlebøg, Fagus sylvatica ’Dawyck’ vokser opret og har en karakteristisk 
søjleform. Bladene er grønne.

• Gul søjlebøg, Fagus sylvatica ’Dawyck Gold’ ligner alm. søjlebøg, men 
bladenes farve er mere limegrønne eller gule.

• Rød søjlebøg, Fagus sylvatica ’Dawyck Purple’ er som alm. søjlebøg, 
men med mørkerøde blade.

• Fligetbladet/bregnebladet, Fagus sylvatica ’Aspleniifolia’ med smalle 
indskårne grønne blade. Bliver et ca. 15 m højt træ.

• Fligetbladet blodbøg, Fagus sylvatica ’Rohan Weeping’ eller ’Rohan 
Obelisk’ har begge fligede blodrøde blade. Den ene sort har hængende 
vækst, mens ’Rohan Obelisk’ danner en fin søjleform.

Kend dine træer
- træer binder CO2

Efterårsløv

Hængebøg, Fagus sylvatica 'Pendula'
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Læren om træernes individuelle egenskaber er pensum i skolen. Børn 
og unge skal forholde sig til vores træer i naturen og i vores haver - og 
derfor er denne viden vigtig.
Her i Haveglæders magasin sætter vi fokus på vores værdifulde træer. 
Træer, som har en stor rolle, når CO2 skal opfanges og lagres, så at-
mosfæren ikke ødelægges. Træer, som skal danne skygge, når hede-
bølgen er ved at svide vores verden af, og træer, som skal drikke alt 
regnvandet, som skybrud og regnfulde efterår skaber.

EG
Der er mange forskellige egearter – faktisk om-
kring 600 forskellige. I Danmark er stilkeg og 
vintereg de mest almindelige, mens kejsereg, 
rødeg og sumpeg er lidt mere sjældne. Afhæn-
gigt af arten, så er nogle egetræer også vinter-
grønne – dog er de ikke almindeligt kendte her. 
Egetræer har en kraftig hovedstamme og en 
meget karakteristisk kroneform. Egetræer vok-
ser bedst i næringsrig, muldrig og fugtig jord.

Blade 
Egens blade er længere, end de er brede og er 
mere eller mindre indskårne med lappede el-
ler savtakkede bladrande. De sidder på en kort 
stilk. Løvfaldsfarven er gulbrun – hos enkelte 
arter rødlige.

Blomster
Både han- og hunblomster finder man på hvert 
eneste egetræ, men de sidder ikke sammen. 
Hanblomsterne sidder i lange tynde rakler, 
mens hunblomsterne sidder enkeltvis eller få 
sammen. Frugten er et agern.

Bark
Mest kendt er korkegens meget strukturfyldte 
bark, som kan skrælles fra gamle træer hvert 
10. år. Hos stilkegen og vinteregen er barken 
mørkegrå og dybt ridset. 

Form
Stilkeg, som er den mest almindelige eg i Dan-
mark, har den karakteristiske ”Sparekasse” form. 
Kort stamme med bugtede udbredte krongrene, 
der danner en flot skulpturel silhuet. Egetræer 
har været vigtige, da man byggede skibe. Et en-
kelt flådeskib bestod af op mod 2000 egetræer, 
så der skulle høstes mange egeskove til en hel 
flåde. Egeskovene leverer stadig meget ved til 
bygge- og møbelindustrien. Et egetræ kan blive 
meget gammelt. Kongeegen i Jægerspris skov 
menes at være mere end 1500 år gammel.
Du kan få toppodede eg, pyramideformede el-
ler søjleformede egetræer, der passer bedre til 
haveforhold. • Stilkeg, Quercus robur bliver omkring 20 m højt og kendes især på, at agern-

skålen sidder på en 4-8 cm lang stilk. Bladene sidder helt tæt til grenen og 
er flotte mørkegrønne.

• Vintereg, Quercus petrea vokser også på lettere jorde, og navnet indike-
rer, at bladene bliver siddende om vinteren. Det er dog mest udbredt hos 
unge individer. Vintereg bliver et meget højt træ (40 m) med gennemgående 
stamme og regelmæssig opret krone.

• Rødeg, Quercus rubra er hurtigtvoksende og bliver godt 20 m højt. Har 
aflange elliptiske blade, som i efteråret skifter til farver i orange- og skar-
lagenrødt. Bladene sidder længe på træet.

• Pyramideeg, Quercus robur ’Fastigiata’ vokser til som et smalt søjleformet 
træ med stive oprette grene. Kan blive 15 m højt.

• Sumpeg, Quercus palustris danner en bred kegleformet krone med vandrette 
kronegrene. Aflange elliptiske dybt lappede blade, der har smukke rødglødende 
farver. Højde omkring de 20 m. Sumpeg findes i en søjleformet sort ’Green Pillar’ 
og en kugleformet, som hedder 'Green Dwarf'. Sumpegen vokser mest optimalt, 
hvis den plantes i surbundsjord.

Stilkeg, Quercus robur
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Put the kettle on
Sådan ville det typisk 
lyde i et engelsk hjem, 
hvor den daglige dosis 
af te er en livsnødven-
dighed. En forfrisken-
de og opkvikkende 
kop te kan få bugt 
med træthed og util-
pashed – især hvis du 
bruger krydderurter til 
at friske den op med. 

Tilberedning af  
en god kop te

Urtete er en formidabel 
metode til at få frigivet de 

æteriske olier fra krydderur-
terne. Kog vandet og hæld det 

i en kop eller tekande. Nu skal du 
tilsætte urterne og lade dem trække i 

minimum fem minutter og gerne i længe-
re tid. Det tager nemlig lidt tid før olierne fra 

krydderurterne er trængt ud i væsken. Dæk 
koppen med en tallerken, så varmen ikke 
forsvinder for hurtigt.
Krydderurterne kan anvendes både i tørret 
og frisk form. Du kan anvende både blade og 
blomster. Anvender du tørrede krydderurter vil 
en teske pr. kop være nok, mens der skal flere 
blade og skud til, når du bruger dem i frisk form.

Skræddersy dine egne blandinger
De enkelte krydderurters medicinske virkning 
er beskrevet i adskillige skrifter gennem ti-
den, lige fra da munkene brugte urterne som 
lægemiddel, og til i dag, hvor de helsebrin-
gende urter sælges i pulver- eller pilleform. 
Friske nyplukkede krydderurter har den mest 
intense smag, og du kan selv komponere dine 
egne blandinger. Her får du tre eksempler på te, 
som vil kunne booste dit helbred.
Husk at en enkelt kop ikke er nok. Dagligt 
indtag af 1–3 kopper er minimum, mens der 
skal op til seks kopper til, hvis du virkelig 
skal kunne mærke en forskel.

Afstressende te 
Citronverbena og grøn mynte 
i lige mængder. Du kan bruge 
krydderurterne i frisk eller tørret 
form. Sød evt. teen med lidt 
honning.

Energi te
Pebermyntens opkvikkende duft 
og smag sammen med citron-
græs vil booste din energi. Tilfør 
så en lille mængde rosmarin, 
som styrker koncentrationsev-
nen.

Snue bliv væk te
Salvie og timian har antiseptisk 
virkning på bakterier. Tilsæt også 
purpursolhat (echinacea) for at 
styrke immunforsvaret. Lidt grøn 
mynte vil lindre den ømme hals.
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Put the Put the 
kettle onkettle on

Sådan tørrer du krydderurter til te
Det bedste tidspunkt at høste krydderurter på er, når de begynder at sætte 
blomsterknopper. Herefter aftager mængden af olie i planten.
Det nemmeste er at binde buketter, hænge med hovedet nedad og lade dem 
tørre i et rum, hvor luftens fugtighed er lav og luftskiftet højt. Når du kan nulre 
bladene, så skal de opbevares i en lufttæt beholder.

Sørg for hurtig tørring
Hvis det tager lang tid at tørre krydderurterne, så går det ud over smagen. 
Det kan være nødvendigt at forkorte tidsrummet for at sikre en optimal smag. 
Kan din varmluftovn skrues helt ned under 40 grader, vil udtørringen kunne 
ske på nogle timer. Tørres de ved højere temperatur, så fordamper smags-
stofferne eller de ødelægges.

Opbevaring
Når de tørrede urter er lagt i tætsluttende glas eller bokse, må de ikke ud-
sættes for sollys. Opbevaring i et køligt rum er bedst. 
TIPS Hvis du ikke har nået at høste inden blomstring, så klip blomsterne af 
og vent ca. 3 – 4 uger. Nu vil den nye tilvækst være fyldt med dejlig aroma.

Disse er IKKE gode at tørre
Basilikum, koriander, dild, purløg, persille og kørvel 
mister smagen ved tørring. Du kan sikre smagen, 
hvis du laver pesto af disse bløde krydderurter

Eksempler på krydderurter,  
der er gode at tørre
Citronmelisse, citrontimian, citronverbena, citron-
græs, estragon, fennikel, hestemynte, isop, løvstik-
ke, alle mynter, oregano, rosmarin, salvie, ananas-
salvie, solbærsalvie og timian.

Spiselige blomster – friske eller tørrede
Morgenfruer, rosenblade, appelsintagetes, violer, 
kornblomster, lavendel, duftgeranier, kamille, sol-
sikke, georginer, katost, mælkebøtte og hibiscus.



Maj måneds lange lyse dage er kærkomne, for mængden af havearbejde kræver en ekstra indsats. Det er tid til 
at plante krydderurter, som vi kan glæde os over hele sommeren, og som kan bruges til urtete. 
I forårsudgaven af Haveglæder kan du også komme med, når vi er på besøg i Lottes lille rækkehushave, der er 
et sandt blomsterhav. Du kan også finde inspiration til stauder, der er gode til buketter og lære at kende forskel 
på kærminde og kærmindesøster. 
I dette nummer af Haveglæder får du også tips og gode råd, når hækken skal klippes, og sommerplænen skal 
stå grøn og frodig.
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.

Besøg www.haveglæder.dk
videoklip · artikler · inspiration · nyhedsbrev 9 788791 659744

ISBN 978-87-91659-74-4


