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	Krukkerne skal plantes til med sommerens blomster og
krydderurter. Fyld også hullerne i staudebedet op med
flere lækre blomster. Havens frugt og grøntsager er modne
og skal høstes, og du kan glæde dine nærmeste med en
buket fra egen have.

6 Frugthave på terrassen

10

	
Blåbær, jordbær, hindbær og brombær. Start dagen med en
barfodet tur på terrassen for at plukke en skål frisk frugt til
morgenmaden. Få gartnertips til frugt i krukker, og se de nye
mulige sorter af krukkefrugt, som er blevet meget populære.

10	CPH Garden

	Når Haveselskabet d. 20. – 23. juni afholder CPH Garden
2019, så er Haveglæder for første gang med. Havedesigner Nete Højlund, der vandt guld ved CPH Garden i 2017,
har tegnet Haveglæders bud på en sanselig have, der med
sikkerhed bringer haveglæden frem. Vi viser dig haven og
plantelisten og fortæller om designerens tanker omkring
haven.

22

14 Rosenkavalerer

	Stauder og roser klæder hinanden godt, men ikke alle
stauder trives i rosenbedet. I denne artikel lægger vi vægt
på, at du skal plante rette plante på rette sted. Du får 21
bud på nogle af de mest sikre rosenkavalerer.

18 Lavendler i god form

	Sådan skal du klippe dine lavendelbuske. Én af vores højtskattede sommerblomstrende stauder kan være lidt svær
at holde i god form, men her kan du se hvordan. Se også
opskriften på en lækker skrub med lavendel.

20	Slyngplanter til træer

	Klematis, kaprifolie, rådhusvin og roser. Flot ser det ud, når
havens træer danner ramme om slyngplanter i fuldt flor;
men hvilke overvejelser skal du igennem for at opnå det
bedste resultat?

22	10 sommerblomster, som du bør kende

	Vi kender alle de mest traditionelle og almindelige sommerblomster, men her har vi taget fat på nogle af dem,
som ikke altid bliver brugt så flittigt. Mange af dem passer
perfekt ind i den taktile trend – hvor følesansen og formgivningen sammensættes.

26 Attraktive prydbuske med minimal pasning

	Lær de nyere sorter af velkendte prydbuske at kende. De
nye sorter er valgt, så de ikke kræver nogen form for beskæring. Forædlerne har, udover den kompakte vækst,
også brugt deres viden og ekspertise til at forædle blomsterrige sorter, der har en længere blomstringstid.

30 Dyrkning, beskæring og opskrifter med figen

	Få fuldt udbytte af figenbusken og lær, hvornår du kan beskære den, hvis planten bliver for stor. En lang og varm
sommer kvitterer med store mængder af modne figner,
men hvad kan du bruge dem til?
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Velkommen
til Haveglæder
Magasinet som giver inspiration,
viden og løsninger til haven.
Så er det juni og endelig sommer og dermed tid til at høste de første grøntsager og bær fra køkkenhaven. For mig er nye kartofler højdepunktet. Tænk hvis
kartoflen aldrig var kommet til Danmark, så havde vi stadig spist grød. I Danmark blev kartoflen først dyrket i forbindelse med, at huguenotterne bosatte
sig i Fredericia omkring 1720’erne, men først endelig udbredt, da Frederik den
5. indforskrev tyske familier til at slå sig ned på alheden. De tyske pionerer
kaldtes ”kartoffeltyskere”, fordi de medbragte kartoflen. Kartoflen fik forskellige navne som potatos, potet, patet eller jord-æble efter fransk, hvor en kartoffel hedder pomme de terre. Det blev det tyske ”kartoffel”, der slog igennem.
Den sproghistoriske rod er det italienske tartufolo, som er afledt af tartufo, der
er en trøffel. Så den danske kartoffel har sproglige rødder i trøflen, og blev
også kaldt tartøffel eller tartuffel - og som barn fik jeg katøfler til aftensmaden. Det er sjovt, som nogle ord glider over og bliver brugt på en ny måde i
sproget, som for eksempel kartoflen. Man kan ligne en sæk kartofler, have en
kartoffeltud, hælde vandet fra kartoflerne, eller hyppe sine egne kartofler. Politikerne sidder ofte med en varm kartoffel, og i midten af 1980’erne indførte de
kartoffelkuren. Personligt vil jeg gerne opleve Andesbjergene, og så vil jeg være en heldig kartoffel.
Hvor køkkenhaven byder på nye grøntsager og bær i juni måned, byder blomsterhaven på én af
mine favoritblomster – pæonen. For mig er pæoner lig med sommer på landet. De er som regel
altid i gamle landbohaver. Enten plantet i grupper eller i skærehaven. Pæoner i vaser, der fylder
stuerne med duft, er på højde med syrener, lathyrus, roser, påskeliljer, floks, natviol og liljer. Det
hører til én af mange glæder, man har som haveejer. Bare gå en tur i haven og skære af og fylde
huset med et hav af blomster. Der er i store træk tre typer pæoner, som vi normalt har i vores haver.
Det er bonderosen - Paeonia officinalis, silkepæonen – Paeonia lactiflora og træpæonen Paeonia
suffruticosa. Der er forskel på de tre. Silkepæonen bliver op til en meters højde og bladene dobbelt
snitdelte. Blomsterne sidder i små buketter for enden af blomsterstilken; og så dufter de. Bonderosen er lavere og bredere i væksten, og bladene mindre findelte. Der er kun én blomst for enden af
blomsterstilken. Bonderosen blomstrer tidligere end silkepæonen. Bonderosen har europæisk oprindelse, og blev brugt som medicinplante. Slægtsnavnet Paeonia kommer fra græsk og henviser
til den græske læge Paion, der optræder i græsk mytologi, hvor han helbreder Hades og Ares, da
de er dødeligt sårede. Silkepæonen og træpæonen kommer fra Kina og Japan, og der har været
et forædlingsarbejde gennem hundredevis af år, men særligt inden for de sidste århundreder. Hvis
man går ud i sit havecenter vil man se et utal af sorter af silkepæoner, med de herligste sortsnavne:
’Doreen’, ’Dr. Alexander Fleming’, ’Victoire de La Marne’, ’Sebastian Maas’, ’Scarlett O`Hara’, ’Mrs.
F.D. Roosevelt’ ’Shirley Temple’, ’Sarah Bernhardt’ eller ’Duchesse de Nemours’. Og hvem er
så de personer, som har fået opkaldt en pæon efter sig? Ja, det er jo helt spændende at gå på
opdagelse i. De lette er Alexander Fleming - det var ham med penicillinen. Mrs. Roosevelt var præsidentfruen. Shirley Temple – der skal man have min alder for at have set film med barnestjernen,
og man skal også have set ’Borte med blæsten’ for at vide, hvem Scarlett O’Hara var. Duchesse
de Nemours må være en gammel sort. For hun hed også Marie d`Orléans og var en kendt fransk
adelskvinde født i 1625. Og sådan kan man blive ved med at finde ud af, hvem der gemmer sig bag
sortsnavnene - Sarah Bernhardt for eksempel. Den mest berømte skuespiller i det 19. århundrede,
som også har fået en kage opkaldt efter sig. Og nej, den er ikke fransk, men dansk. Skabt af en
dansk konditor i 1911, da Sarah Bernhardt var i København i anledning af udgivelsen af hendes
memoirer på dansk. Så nyd sommeren med en kop kaffe og en Sarah Bernhardt kage i selskab
med en buket pæoner af sorten ’Sarah Bernhardt’ i vasen.
God sommer.
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Det kan du plante

Med sidste års dejlige sommer in mente, gælder det om at skabe de hyggeligste kroge og oaser med planter. Stemningen affødt af blomster og
planter tæt på terrassens møbler giver udelivet en ekstra dimension; og det er
nemt at arrangere, hvis du planter i krukker, kurve, spande eller andre beholdere.
Måske har du allerede én gang fyldt krukkerne med forårsløg og stedmoderplanter; men nu står sommeren for døren, og der skal nye planter til.

Tips

Sådan gør du
• B
 rug kun plantebeholdere med hul i
bunden, så overskydende vand kan
løbe fra
• Undlad at plante i for små beholdere
– de er svære at vande op
• Fyld bunden med lecanødder, potteskår eller andet drænende materiale
• Brug altid en krukkemuld i god kvalitet
• Tilfør gødningstabletter
• Vær obs på lysforhold - nogle sommerblomster kvitterer for at stå lidt i
skygge noget af dagen

Køkkenhaven

hold bønner, så skal du huske
at så nogle rækker inden ferien.

Huller i staudebedet?

Vælg mellem de mange
forskellige sommerblomster
og smukke bladplanter i dit
lokale havecenter. Stil dine
sommerkrukker lyst og solrigt – så blomstrer de
meget længere.

Juni måned er god at plante
stauder i. Nu kan du se, hvor
flot det bliver lige efter plantningen, og mon ikke der kan klemmes
et par favoritter ned i dit staudebed? Alternativt kan du plante
stauderne i krukker – nyde
dem sommeren over og
så plante dem i haven senere.

Alt vokser godt til nu, og vil du sikre dig
friske ærter, frisk salat og måske et nyt

Til køkkenet
Der er mere og mere, som kan høstes i sommerhaven.
✔ J ordbær
✔K
 artofler
✔Æ
 rter, hvis du har været tidligt ude
✔R
 ibs, hindbær og stikkelsbær
✔S
 olbær, jostabær, brombær og blåbær
✔F
 riske krydderurter
✔S
 alat
✔A
 gurker fra drivhuset
✔T
 omater, chili, peber

Tips

De sidste sommer-rabarber
skal trækkes inden sankthans,
for derefter har planterne brug
for at få hvile. De remonterende
rabarber er snart klar til ny høst igen.
I aspargesbedet lakker det også
mod enden – sommeren over skal
også de have fred og ro til at
samle kræfter til næste
års høst.

Giv en buket
Det er utrolig dejligt selv at kunne høste blomster til en buket. Det kan være en
fin lille buket til frokosten på terrassen; og det er oplagt at glæde andre med en
blomsterbuket fra egen have. Mangler du blomster til buketter, så kan du søge råd
hos din gartner i dit lokale havecenter.
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Gødning
Uden mad og drikke… Planterne i sommerhaven har fart på, og der
er brug for gødning til de planter, som enten ikke selv kan søge efter
næring, eller hos dem der bare er mere grådige. Når du gøder planterne i din have, så får du både flere blomster og sundere planter.

I drivhuset

Rosenbedet

Grøntsager som tomater, agurker,
chili, peber, auberginer og meloner er
der fuld fart på, og de skal have noget
at leve af. Du kan med fordel anvende
de specielt udviklede gødninger, som
er tilpasset grøntsager dyrket i drivhus.
✔T
 ilfør gødning ved hver vanding.
Det gælder både, hvis du dyrker
i drivhusets bund, i krukker, i højbede eller i plantesække
✔F
 år grøntsagerne vand i kapillærkasser, så skal du huske at give
gødning, når du fylder dem op med
vand

Roser er sultne endog grådige, men
kvitterer med flotte blade og blomster,
når du gøder hver måned. Brug rosengødningen fra dit havecenter. Du
kan også tildele bladgødning, som
styrker planternes immunforsvar.

Græsplænen
I starten af august måned gødes plænen med ca. 3 kg naturgødning pr.
100 m2. Tjek doseringen på poserne.

Rododendron
Når der ikke længere er blomster at
se, og den nye vækst starter, så er det
især nødvendigt at gøde nyplantede
og mindre eksemplarer. Tidspunktet
er typisk fra midten af juni måned.

Beskæring og opbinding
I drivhuset
✔K
 nib sideskuddene på tomatplanterne, så de udvikler flotte frugter
✔A
 gurkeplanterne må gerne lave sideskud, men du skal standse sideskuddene efter 2 – 3 blade
✔S
 ommerbeskæring af vinranken.
Klip skuddet 1 – 2 blade efter klasen og sørg for at hvert skud kun
danner én klase

I frugthaven
Du kan med fordel tynde ud i frugterne, hvis dine æble- og pæretræer
lægger op til rekordhøst. Især grenene på helt unge træer bør ikke bære
tunge frugter, da grenene risikerer at
flække. De første år har træet brug for
at vokse godt til – så skal det nok levere store mængder af frugt senere.
Tynd ud i frugterne, så de sidder med
så stor afstand, at der er plads til, at
de udvikler sig uden at røre ved hinanden. Udtyndingen hindrer vekselbæring og giver sunde frugter.

Hold øje med hindbærbedet og bind
de tunge bærbærende skud op, så de
ikke knækker.

Klippe hæk
Hækken opnår en flot form og tæt
vækst, når du klipper den hvert år.
Tidspunktet er ikke så væsentligt,
men vær opmærksom på de små unger i fuglereder – de skal være i fred.
Nyplantede hække skal kun studses
på siderne, indtil den fulde højde er
nået.

I blomsterhaven
✔S
 lyng- og klatrerosernes kraftige
bundskud skal bindes til, så de ikke
brækker af i vinden
✔H
 øje stauder skal støttes med snor,
staudestativ eller birkeris
✔G
 eorgineblomster – især de meget store - har brug for hjælp, så
de ikke ligger langs jorden. Bind en
snor om hver plante eller brug et
staude-støttestativ

HAVEGLÆDER

5

Frugthave
på terrassen
Når dagen gryr, og du mangler lidt frisk frugt til morgenmaden, så træder du blot
ud på din terrasse og rækker ud efter moden frugt på dine helt egne buske. Det
er en fantastisk start på dagen, og selv på den mindste plads kan der dyrkes
friske bær. Frugtbuske elsker at stå solrigt, så terrassen er et velvalgt sted at
placere planterne. De er utroligt nemme at passe, og den nære placering sikrer,
at ALLE frugterne nok skal blive spist.
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PLANT OG PLEJ
KRUKKER PÅ TERRASSEN
• Små potter er flotte, og det giver plads til
mange enheder; men ønsker du at dyrke
frugtbuske på terrassen, så må krukken
ikke være for lille. Minimum 30 cm i diameter og gerne større. HUSK at der skal være
hul i bunden, så overskydende vand kan
løbe ud.
• Jorden, som du skal dyrke dine frugtbuske
i, må ikke være for findelt og ”fedtet”, når
du gnider den mellem fingrene. Jorden
skal have en god struktur, så der er ilt i
rodzonen; og rødderne derved bedre kan
vokse optimalt. Det betaler sig at anvende
en god kvalitetsjord til dine krukker.
• Gødning er nødvendig for et godt resultat. Du kan enten vande med flydende
gødning eller tilføre gødningstabletter.
En krukke med en diameter på 30 cm har
ca. en volumen på 10 l og har brug for 5
gødningstabletter til hvert år. Tabletterne
fordeles i krukkejorden i forbindelse med
plantningen.
• Vanding er essentiel. Ingen af disse
frugtbuske kan tåle at tørre helt ud. Husk
at stikke en finger i jorden eller løft på
krukken, så du har en fornemmelse af,
hvor meget vand planten forbruger. Overvanding bryder ingen planter sig om; men
har du plantet i en god krukkemuld, er det
sjældent et problem – overskydende vand
løber blot ud af krukken.
• Opbinding er ikke nødvendig, og beskæring er hurtigt ordnet.
• Overvintring er vigtig. Fyldes krukkerne
med vand i efteråret, er der risiko for, at
vandet fryser, og sprængning af både
krukke og rødder kan være fatal. Stil
krukkerne i ly for regn og blæst og giv evt.
krukkerne et isolerende lag med bobleplast eller vintermåtte. Vælger du at stille
krukkerne i drivhus eller carport, så skal
du vande, hvis de er ved at tørre ud, inden
det bliver forår.
• Omplantning bør ske hvert år, og ønsker
du ikke at plante i en ny krukke, så skal du
fjerne så meget af den gamle jord, som
det er muligt. Når den udtjente jord er
fjernet, så planter du rodklumpen på ny og
dækker den godt til med frisk krukkemuld.
HUSK at lægge nye gødningstabletter i –
de gamle er brugt op sidste år.

HAVEGLÆDER
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Sortsvalg
TIDLIGE SORTER
’Daroyal’, ’Honeoye’
MIDDELTIDLIGE SORTER
’Elsanta’, ’Florence’, 'Korona',
’Polka’, ’Senga Sengana’
SEN SORT ’Malwina’
REMONTERENDE SORT
’Ostara’ – bærer frugt hele
sommeren og et stykke hen i
efteråret

Blåbær

Jordbær

Du skyder en genvej ved at plante blåbær i krukker, for har
du ikke surbundsjord i din have, så er det enkelt at fylde
krukken med surbundsjord og plante blåbærbuske. I haven
betyder størrelsen på blåbærbuskene ikke så meget; men
her på terrassen må det gerne være kompakte sorter, som
du planter i krukker. I dit havecenter kan du se det brede
sortiment af blåbærsorter og få råd om, hvilke der egner sig
bedst til krukker.

Det kommer ikke i nærheden af at være raketvidenskab, når
jordbærrene skal plantes i krukker i stedet for i deres traditionelle voksested i køkkenhaven. Du fylder krukken med
en god kvalitets-krukkemuld og planter din bakke med jordbærplanter. Når du planter i det sene forår, vil du allerede
senere på sommeren kunne høste enkelte bær, mens den
store høst må vente til næste år.

GARTNERTIPS
De fleste blåbær er selvbestøvende, men erfaringen viser, at
der altid dannes langt flere bær, hvis der er forskellige sorter
ved siden af hinanden. Plant derfor altid mindst to forskellige
sorter af blåbær.
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GARTNERTIPS
Sørg for at krukkejorden er vandet godt op, inden du planter.
Vand også godt til bagefter, så der er god kontakt mellem
potteklumpen og jorden.
PS Du kan også dyrke jordbær i en plantesæk eller i en hængeampel

!
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Hindbær

Brombær

Krukkehindbær er blevet utroligt populære, og det skyldes
først og fremmest, at de vokser så kompakt, at der hverken
kræves snore eller stativ for at holde de bærbærende grene
oppe. Dette års frugter er allerede anlagt på sidste års vækst,
så det er kun de visne grene, hvorpå sidste års frugter sad,
der skal klippes af hvert forår. Når juni og juli måned oprinder,
så kan du plukke de fantastisk dejlige velsmagende hindbær.

Krukkeplante er nok ikke lige det første, man forbinder med
brombær med lange tornede grene, som vi kender dem fra
skovbrynet eller de tornfrie havedyrkede brombær. De helt
nye forædlede krukkebrombær er uden torne, og i stedet for
lange grene, så er krukkebrombærplanternes grene korte og
let overhængende. Netop denne form gør dem velegnede til
at vokse i ampler eller høje krukker.

GARTNERTIPS

GARTNERTIPS

Trods krukkehindbærplantens relativt lille størrelse, bør du
altid plante i krukker med min. 30 cm i diameter – og gerne
dem, der har en god volumen, så rødderne kan udvikle sig
optimalt.

Jo større din ampel er, jo længere kan der gå mellem vandingen. Krukkebrombær er meget kompakte, men den frodige
vækst med mange skud øger plantens vandbehov.

PS Terrakottakrukker er flotte, men fordampningen er høj. Vil
du spare på vandingen, så skal du vælge glaserede krukker,
krukker af zink, jern, granit eller plast

PS Du skal kun klippe de grene af, som har givet frugt. Disse
nye typer af krukkebrombær kan nemlig danne frugter på
både et- og toårsskud. Krukkebrombær er selvbestøvende

HAVEGLÆDER

9

HAVEGLÆDER
på CPH Garden

Haveglæder er stolte af at kunne lægge navn
til en af de i alt otte showhaver på CPH Garden
2019. Det færdige resultat kan ses i fire dage, for
her er Haveglæder showhaven med til at skabe
en unik stemning på hele Danmarks smukkeste
havefest. Det er Haveselskabet, som står bag
CPH Garden, og havecenterbranchen er glade
for at kunne samarbejde med Haveselskabet
om tilblivelsen af Haveglæders egen have.
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AKTIVITETER VED SHOWHAVEN
Torsdag d. 20. juni kl. 11.00 - 15.00
Poul Petersen fra Overdam Planteskole fortæller om græsser
Fredag d. 21. juni kl. 11.00 - 15.00
Arno Weyer fra Diderk Heinje Baumschulen fortæller om stedsegrønne planter
Lørdag d. 22. juni kl. 11.00 - 15.00
Bodil Hennecke fra Hennecke Stauder fortæller om stauder
Søndag d. 23. juni kl. 11.00 - 15.00
Mikkel Øxenholt fra Prima Plant fortæller om frugttræer

ÅRETS FEST
FOR HAVEELSKERE
Dato

20. – 23. juni

Åbningstid 10.00 – 18.00 hver dag
Sted

Marbækstien, Ballerup
8 showhaver på 50 – 80 m2 hver
12 udstillingshaver
100 salgsstande

	Stort eventprogram med
Gardentalks, foredrag,
workshops og arbejdende
værksteder
Pris	Endags billet 200 kr. i forsalg
og ca. 250 kr. ved indgangen.
Børn under 15 år gratis adgang.
	Medlemmer af Haveselskabet
opnår rabat.
P-billet

20 kr.

Arrangør

Haveselskabet.dk

Havedesigner Nete Højlund
Havedesigner med firmaet Our Landscape Designs siden 2013
og bosat i England. Nete Højlund tegner haver i både England og
Danmark.
Vandt guld ved CPH Garden 2017 med haven ”Dream a little
Dream”.
Haven anlægges i samarbejde med anlægsfirmaet Nybo og med
Danske Havecentre som kommerciel partner. (Det er Danske Havecentre, som står bag Haveglæder)

HAVEGLÆDER

11

Tankerne bag

Haveglæders have på CPH Garden
Havedesigner Nete Højlund har med Haveglæder haven skabt en grøn oase, hvor alle sanser
skal i spil. Haven skal ses, lugtes, høres, smages
og røres ved. Haven er ikke blot et dejligt sted
for os mennesker – den skal også huse insekter
og små dyr. Plantediversiteten er stor, og der er
rig mulighed for at kunne trives i haven hele året
rundt.
”Min inspiration tager afsæt i den blide naturlige
overgang mellem skov og eng – mellem forår og
sommer”, udtaler Nete Højlund og understreger
at haven gerne må være et tankevækkende og
stille romantisk rum med udgangspunkt i en enkel klassisk og symmetrisk opbygning.
De forholdsvis stramme linjer og tydelige rum
gør haven enkel, men samtidig er plantevalget
med til at runde haven. Rummet under trækronernes lette skygge, som i blidt samspil med de

12
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svajende bløde græsser og nostalgiske ”mormor-planter” i afstemte farver, virker beroligende
i lysets flygtige indfald. I baggrunden kan man
høre rislende vand, der også sikrer dyrenes
overlevelse i haven. Haven er på én gang både
funktionel og har et stærkt æstetisk udtryk.
”Havens elementer skal give en oplevelse af
uendelig ro og tid til eftertanke og nydelse af
øjeblikke”, siger Nete Højlund.
Når man besøger Haveglæder haven på CPH
Garden 2019, så vil man opleve en have i balance. Her kan man i ro og mag filosofere over livet,
nyde et køligt glas i skyggen af træerne på en
varm dag, eller spille brætspil med hele familien.
Havens form og størrelse gør det nemt at overføre til egen have, for målene er lette at strække
eller mindske. Haven kan også fungere som et
særskilt rum i en allerede eksisterende have.

PLANTELISTE
Løg- og knoldplanter
Kamasia, Camassia leichtlinii ’Alba’
Liljekonval, Convallaria majalis
Skyggeblomst, Maianthemum racemosum
Kantet konval, Polygonatum odoratum

Buske
Buksbom, Buxus sempervirens
Rododendron, Rhododendron ’Daviesii’
Taks, Taxus baccata

Almindelig strudsvinge

Forglemmigej

Engstorkenæb

Mosebunke

Funkia, Hosta ’Devon Green’

Violfrøstjerne

Skyggeblomst

Kantet konval

Træer
Avnbøg, Carpinus betulus
Hjertetræ, Cercidiphyllum japonicum

Stauder
Lodden løvefod, Alchemilla mollis
Texasstjerne, Amsonia tabernaemontana var. salicifolia
Kørvel, Antchriscus sylvestis ’Ravenswing’
Alpeakeleje, Aquilegia alpina
Guldakeleje, Aquilegia chrysantha ’Yellow Queen’
Hasselurt, Asarum europaeum
Stjerneskærm, Astrantia major ’Snow Star’
Stor kæmpestenbræk, Bergenia cillata ’Dumbo’
Baltisk persille, Cenolopium denudatum
Feklokke, Disporum viridescens
Spansk bakkestjerne, Erigeron karvenskianus
Engstorkenæb, Geranium pratense ’Mrs. Kendall Clark’
Sommerfuglebusk, Gillenia trifoliata
Funkia, Hosta ’Devon Green’
Løjtnantshjerte, Dicentra spectabilis ’Alba’
Trævlekrone, Lychnis flos-cuculi ’White Robin’
Forglemmigej, Myosotis sylvatica ’Alba’
Prærie fodblad, Podophyllum peltatum
Jakobsstige, Polemonium ’Lambrook Mauve’
Japansk jakobsstige, Polemonium yezoense ’Purple Rain’
Lungeurt, Pulmonaria officinalis ’Sissinghurst White’
Kastanjebladet bronzeblad, Rodgersia aesculifolia
Aftenpragtstjerne, Silene latifolia
Biskophat, Tellima grandiflora
Violfrøstjerne, Thalictrum delavayi ’Album’
Violfrøstjerne, Thalictrum delavayi ’Hewitt’s Double’
Smalbladet timian, Thymus serphyllum ’Pink Chintz’
Labradorviol, Viola labradorica ’Purpurea’

Bregner
Krybende kambregne, Blechnum penne-marina
Almindelig strudsvinge, Matteuccia struthiopteris
Druebregne, Onoclea sensibilis
Almindelig kongebregne, Osmonda regalis
Mosbregne, Polystrichum setiferum ’Herrenhausen’

Græsser
Mosebunke, Deschampsia cespitosa
Hakonegræs, Hakonechloa macra
Høj flitteraks, Melica altissima ’Alba’

HAVEGLÆDER
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Opnå synergi
mellem stauder,
der tiltrækker nyttige insekter og få sunde
roser. Svirrefluer, guldøjer
og mariehøns er fænomenale til at holde
lusene i skak.

Rosenkavalerer
- stauder, der gror fint med roser
Smukke blomster og dejlige dufte i månedsvis – med et minimum af
pasning. Sådan ønsker vi, at vores rosenbed skal være. Roser har
brug for plads og luft for at kunne brillere og indtage scenen som divaer; men sørger du for de rette kavalerer, så mindskes pasningen,
og helhedsindtrykket bliver endnu mere fantastisk.
Roser vokser i næringsrig og fugtholdende jord i fuld sol. For at
få et godt resultat, så skal du vælge stauder, der på lignende vis
14
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ønsker at vokse under netop disse betingelser. Husk også, at stauderne skal ”bære” roserne frem og ikke overskygge – eller vokse
over roserne. Farverne bør være afstemte, så indtrykket af sammensætningen behager og ikke generer beskueren.

Asters, Aster frikartii
60-80 cm
✿ august-oktober
violet
Antal pl./m2 6
Danner gode flader af tætte toppe med smukke
blomster, der flittigt besøges af insekter. Er også
god til buketter.
Bakkestjerne, Erigeron
60-70 cm
✿ juni-august
rosa, violet
Antal pl./m2 6
Fin staude, der nemt passer ind i alle bede – også
rosenbedet. De fine blomster passer til de fleste
roser, og kan desuden bruges i buketter.
Bjergmynte, Calamintha nepeta
25-40 cm
✿ juli-oktober
blå
Antal pl./m2 6
Insektmagnet, der er med til at holde roserne frie
for lus. Bjergmynte er en fin staude, der dufter dejligt og har en fantastisk bunddækkende virkning.
Blodrød storkenæb, Geranium sanguineum
20-25 cm
✿ maj-september
hvid, rosa, pink, violet,
Antal pl./m2 7-9
Der findes mange storkenæb, og mange vil passe
godt sammen med roser, men her fremhæves
blodrød storkenæb som en bunddækkende rigtblomstrende staude.
Blåkant, Nepeta
25-50 cm
✿ juni-august
hvid, blå
Antal pl./m2 6
Dejligt duftende staude med god bunddækkende
evne. De små blomster tiltrækker et større antal
insekter, der holder antallet af lus i roserne nede.
Blomstringen forlænges, når du klipper planterne
tilbage efter endt blomstring.

I denne staudeoversigt kan du
finde inspiration til at
plante staude-kavalerer i dit rosenbed – du
kan også bruge oversigten til at finde steder
i dine staudebede,
hvor der sagtens
kan vokse roser.

Brudeslør, Gypsophila paniculata
40-120 cm
✿ juli-august
hvid, rosa
Antal pl./m2 3-6
Skyer af utallige små bitte blomster på stive blomsterstængler giver brudeslør et helt specielt udseende. Passer godt i en buket sammen med roser.
Daglilje, Hemerocallis
50-70 cm
✿ juni-august
hvid, gul, lime, orange, rosa, rød, rødbrun
Antal pl./m2 5
En supernem staude, der år efter år trofast dukker
frem i havens bede. De flotte tragtformede blomster fås i mange sorter med farver, der matcher
de fleste roser. Knopper og blomster er spiselige.

HAVEGLÆDER
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Stauder, der gror fint med roser
Dværgpibegræs, Molinia caerulea
30-40 cm med aks 70-110 cm
✿ juli-oktober
brun
Antal pl./m2 4-6
Afhængigt af sorten, har dværgpibegræs forskellige blomsteraks, og enkelte har desuden hvidstribede blade. Et godt valg til rosenbedet med buketroser og storblomstrede roser, der ikke bliver så
høje.
Frøstjerne, Thalictrum
125-250 cm
✿ juni-september
hvid, rosa, violet
Antal pl./m2 3-5
Meget høje og smukke stauder, der danner en fin
bagvæg i rosenbedet. De fine skyer af frøstjerner er
florlette og giver rosenbedet en ekstra dimension.
Høstanemone, Anemone japonica
40-100 cm
✿ august-oktober
hvid, rosa
Antal pl./m2 6
Høje lette blomsterstande kompletterer roserne
og giver bedet et florlet udtryk. Høstanemoner er
gode bunddækkende planter og blomstrer længe.
Høstfloks, Phlox paniculata
40-100 cm
✿ juli-september
hvid, orange, orangerød, rød, violet, blå og
rosa nuancer
Antal pl./m2 6-7
Dejligt duftende høstfloks bør altid assistere roserne, og det store udbud af sorter giver rige muligheder for at finde lige den farve, der passer allerbedst
til dine roser. Er en rigtig god staude til buketter.
Lammeøre, Stachys byzantina
15-40 cm
✿ juli-august
rosa
Antal pl./m2 9
Vintergrøn gråløvet staude, der hvert forår danner
nye fine og meget bløde blade. Sommerens oprette blomsterstande kommer ikke, hvis man vælger
sorten ’Silver Carpet’. En effektiv bunddækkende
plante.
Lavendel, Lavendula angustifolia
30-40 cm
✿ juli-oktober
hvid, blå, rosa
Antal pl./m2 9
Selvforskrevet staude til rosenbedet, hvor de aromatiske blomster og blade passer rigtig godt sammen
med roserne. Tiltrækker en masse nyttige insekter,
der er med til at holde roserne sunde. Er spiselige og
anvendelige til dekorationer og buketter.
Lodden løvefod, Alchemilla mollis
40 cm
✿ juni-september
limegul
Antal pl./m2 6
Lav kantstaude, som passer særdeles godt sammen med roser. Blomstringen forlænges, hvis man
fjerner de visne blomsterstande.
16
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Stauder, der gror fint med roser
Margerit, Leucanthemum
40-80 cm
✿ juni-oktober
hvid, citrongul
Antal pl./m2 5-6
Hvide margeritter og røde roser – fine nationale
farver, som tilfører fine kontraster i rosenbedet.
Margerit er desuden særdeles god i havens øvrige buketter.
Mælkeklokke, Campanula lactiflora
70-90 cm
✿ juni-august
hvid, blå, rosa
Antal pl./m2 4
Høj og slank staude, der ikke fylder så meget
i bredden, men pryder med sine lange blomstrende spir. Kan også bruges i buketter. Klip
visne blomsterstande af og få en ny blomstring.
Perlekurv, Anaphalis triplinervis
30 cm
✿ juli-september
hvid
Antal pl./m2 9
Fin gråløvet staude med de fineste små perleformede hvide blomster. En fin bunddækkende
plante til rosenbedet.
Prydmerian, Origanum laevigatum ’Herrenhausen’
40 cm
✿ juli-september
mørkrosa
Antal pl./m2 9
De rødgrønne blade på prydmerian står flot sammen med de mørke rosafarvede blomster, som
lokker masser af bier og sommerfugle til. En robust og solid staude, som passer godt sammen
med roser.
Purpursolhat, Echinacea purpurea
40-100 cm
✿ juni-oktober
hvid, gul, lime, grøn, orange, rosa, pink, rød,
violet
Antal pl./m2 6
Et stort og bredt sortiment af purpursolhat gør
det muligt at vælge lige netop den farve og
blomsterform, som passer bedst til dine roser.
Let duftende og velegnet til buketter.
Ridderspore, Delphinium
80-180 cm
✿ juli-august
hvid, blå, lilla
Antal pl./m2 3-5
De imponerende høje riddersporer giver rosenbedet et ekstra blomsterflor, mens de lidt lavere
typer virker mindre dragende, men bestemt har
deres berettigelse. Vi anbefaler at sætte staudestativ om de høje riddersporer.
Røllike, Achillea millefolium
60-80 cm
✿ juni-september
hvid, gul, orange, rød, rosa, violet
Antal pl./m2 6
Skærmblomstrende opret staude med fine
blomsterstande, der holder i lang tid. Også velegnet som skæreblomst. Røllike blomstrer igen,
hvis du klipper de visne blomsterstande ned.

Rørhvene,
Calamagrostis ’Karl Foerster’, ’Overdam’
90-150 cm
✿ juni-oktober
gulbrune
Antal pl./m2 3-5
Opret og fin søjleformet græs, der fra det tidlige forår vokser frem i bedet. De fine brunlige
blomsteraks er med til at ”pause” blomsterfloret
og tilføjer rosenbedet noget rigtig fint. ’Karl Foerster’ har grønne blade, mens ’Overdam’ har
hvidstribede blade.
Sankthansurt, Sedum
40-60 cm
✿ juli-oktober
	cremehvid, lys rosa, mørk rosa, rødbrun
Antal pl./m2 6-9
Varme- og solelskende staude, der trofast bryder frem efter hver vinter. Skærme af fine blomster står længe over en bund af tætte skud,
der dækker bunden godt. God til buketter og
tiltrækker også insekter.
Staudesalvie, Salvia nemorosa
25-50 cm
✿ juni-august
hvid, blå, rosa
Antal pl./m2 6-9
Velkendt rosenkavaler, der med sine oprette
stive grene sikrer en fin blomstring sommeren over. Klip de visne blomster af og få en ny
blomstring. Tiltrækker en masse insekter.
Stjerneklokke, Campanula poscharskyana
15-20 cm
✿ juni-august
hvid, blå, rosa
Antal pl./m2 6
Brillant bunddækkende lav staude med smukke stjerneformede blomster i stort antal. En let
studsning fremkalder ny blomstring.
Stjerneskærm, Astrantia major
50-70 cm
✿ juni-september
hvid, rød, rosa
Antal pl./m2 6
Opret staude med meget smukke og fotogene
blomster, der er gode til buketter. Når de klippes ned efter blomstring, får man en ekstra
blomstring.
Stormhat, Aconitum
100-150 cm
✿ juli-oktober
hvid, blå
Antal pl./m2 6
Høj opretvoksende staude der imponerer med
flotte blomsterfarver på høje blomsterstængler.
Bemærk den sene blomstringsperiode. Denne
staude er giftig.
Stor Pibegræs,
Molinia arundinacea ’Transparant’
60/170 cm
✿ august-september
grøn
Antal pl./m2 4
En 60 cm høj græs, der med fine og lette blomsteraks når en højde på op til 170 cm. Danner
et fint afbræk i blomsterhavet og kan nydes hele
efteråret.
HAVEGLÆDER
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Lavendelplantens botaniske navn
er Lavandula, og afleder
man ”lavare” ud fra navnet
og oversætter det fra latin, så
betyder det ”at vaske”. Man mener
at planten fik sit navn, da den i
middelalderen havde mange
helbredende funktioner –
altså vaskede kroppen
ren.

Lavendler i god form
En af havens mest skattede blomster om sommeren er lavendel. Den stærkt aromatiske staude, der
tiltrækker både svirrefluer, bier og sommerfugle, er én af danskernes yndlingsblomster, men hvordan er
det nu med beskæringen? Hvordan holder du dine lavendelplanter i god form?

Her trives lavendler bedst

Hold lavendelplanterne i god form

Find en solrig plads i haven. Sydvendt eller vestvendt er bedste
placering, men lavendel vokser nu også fint i halvskygge – dog med
færre blomster.
Jordforholdene er vigtige. Lavendelplantens rødder er meget fine
og risikerer at rådne, hvis der er for meget vand i rodzonen. Er din
havejord tung og lerholdig, så er det en god idé at iblande sand og
plantemuld, når du planter lavendler. De er særdeles tørketålende
og tåler at stå endog meget varmt. Planternes grålige nålelignende blade
tilpasser sig varmen ved at
lukke ned for spalteåbningerne, og derved hindres fordampningen.

For at opnå en tæt og kompakt vækstform, skal du beskære lavendelbusken. Undlader du at klippe i dine lavendelplanter, så vil de ad
åre blive helt bare i bunden og vælte rundt. Lavendel hører til i staudesortimentet, men er egentlig en halvbusk, der danner træagtige
grene. Planten har svært ved at danne blade på gammelt ved, så du
må aldrig klippe for dybt i dine gamle lavendelplanter.

TIDSPUNKT
Der er mange, som gerne vil studse lavendelplanterne i den sene
sommer. Her fjerner man de afblomstrede stængler og retter planterne til i den ønskede form.
Hører du til dem, der ikke lige får lavet denne studsning - så tøv
ikke. Forårsbeskæring er den vigtigste, og tidspunktet er det samme, som når roserne beskæres (når forsytiabusken blomstrer).

SÅDAN KLIPPER DU
Lavendel må aldrig klippes længere ned, end der
stadig er synlige grønne blade. Vigtigt er det dog
at finde lige præcis det sted, hvor du kan klippe
så meget som muligt af – kun derved opnår du en tæt og kompakt blomstring og undgår,
at planten bliver åben og
vælter rundt.
18
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’Munstead’

’Rosea’

’Hidcote Blue’

Sorter af alm. lavendel, Lavandula angustifolia

’Edelweiss’

Arten angustifolia er den mest hårdføre og sikre lavendel til
haven. Den overvintrer rimelig godt og kan år efter år danne
ny blomsterpragt. Planten er delvis vintergrøn, og det er almindeligt, at den mister sine blade om vinteren.

Sommerfuglelavendel,
Lavandula stoechas

Lavendelplanternes duft
kommer fra plantens naturlige olier og varierer fra sort
til sort. Du aktiverer let duften,
når du stryger hånden gennem
planten. Lavendel er også spiselig, men igen er der forskel på,
hvor godt de smager - så
her må du prøve dig
frem.

Arten stoechas er ikke hårdfør, så
derfor skal du betragte sommerfuglelavendel som en sommerblomst. De
blomsterrige og særdeles dekorative
blomster holder i en lang periode og er
dejlige at plante i krukker eller i havens bede.
Undgår planten streng frost og for fugtig jord vinteren igennem, så vil den muligvis kunne vokse videre
året efter.

OPSKRIFT

Lavendelscrub
Det er let at lave en dejligt duftende håndscrub af lavendel
2 dl rørsukker
40 ml tørrede eller friske lavendelblomster
30 ml vindruekerneolie
Sukker og lavendel vendes i en skål, og olien tilsættes lidt
efter lidt, til konsistensen er god. Hældes på et rengjort
glas og kan opbevares i op til et år i køleskab.
Lavendelscrub er god til at vaske hænder og ansigt i. Lad
scrubben sidde et minuts tid og skyl med rent vand. Nu
føles huden dejlig blød.

HAVEGLÆDER
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Tips

Vælg ikke
for svage træer,
som risikerer at
blive kvalt af
slyngplanten

Slyngplanter
til træer
Når du vælger et træ som vært for slyngplanter, så giver det planten rig mulighed for at udfolde sig med al
sin pragt og ynde. Træet danner ramme for de smukke
blomstrende slyngplanter; og når blot der er lys nok og
gode vækstbetingelser, vil du år efter år se, hvordan
slyngplanterne dækker trækronen.

Kaprifolie

Du finder
et stort og
bredt udvalg af
slyngplanter i dit
lokale havecenter

20
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Plant
slyngplanten i
god afstand fra træets stamme, så der er
plads til rødderne. Skærm
slyngplanten for mulig
græsklipning, hvis der
vokser græs op
mod træet

Vildvin

Rosa helnae ‘Lykkefund’

5 SLYNGENDE ROSER TIL TRÆER

Klematis

Tips
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Tips

Bind slyngplantens lange
skud ind til træets
grene, så de ikke
brækker af

Tips

Vand og
gød slyngplanten godt, så konkurrencen fra træet
ikke hindrer dens
vækst

Rosa
Himalayan Musk’
Rosa’Paul’s
’Paul’s

Rosa ’Veilchenblau’

Rosa ‘Rambling Rector’

Rosa ‘Féliceté et Perpétué’

Himalayan Musk’

Disse
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Det er ikke rigtig sommer, hvis bedene og krukkerne ikke er tilplantet
med sommerens dejlige blomster.
Pelargonier, tvillingeblomster, fjerbusk, verbena, lobelia, kartoffelblomst, Bacobe, Million Bells og begonia. Vi har alle vores favoritter, så
derfor skal vi her se på 10 sommerblomster, som du måske bør lære
lidt bedre at kende. Nogle af dem
kender du måske i forvejen, men vi
har valgt disse 10 ud fra, at de netop
er med til at gøre en forskel i din haves sommerudsmykning.

10

Sommerblomster,
som du bør kende

Det behøver ikke være så svært

Næring

Vand

Sommerblomster er enten enårige planter
eller planter, der ikke tåler frost. Er der melding om nattefrost, så skal du beskytte dine
sommerblomster med fiberdug eller sætte
dem ind for natten.

Du kan tilføre gødning på to forskellige måder.
1. Gødningstabletter gør det super enkelt her holder gødningen hele sommeren
2. Flydende gødning. Ibland ved hver vanding en lille mængde gødning.

I havens bede skal du - mindst én gang om
ugen - tjekke, om der er brug for vand.
I krukkerne afhænger det meget af, om
krukken er stor eller lille. Jo mindre krukken
er, des hurtigere er der behov for vand. Mellemstørrelseskrukker på 3 – 6 l skal vandes
ca. 3 gange om ugen, og her er det vigtigt
at vande hele krukkens jordvolumen godt
igennem.
Du kan med fordel anvende en fugtighedsmåler, hvis du er i tvivl,
om dine krukker trænger til
vand.

Jord
I havens bede skal jorden være fri for rod
ukrudt og store sten. Når du løsner jorden
godt, er den bekvem at arbejde med. Vi anbefaler, at du løsner jorden ned i ca. 40 cm
dybde; herved trives planterne optimalt. I
sandet jord iblandes spagnum, og i leret jord
iblandes sand. Er du i tvivl om, hvorvidt din
jord er leret eller sandet? Tag en prøve med ud
i dit havecenter og lad gartneren hjælpe dig.
I krukkerne skal du altid plante i en god
kvalitetsmuld. Sørg for at krukken har huller
i bunden, og fyld gerne et lag lecanødder,
potteskår eller andet groft materiale i bunden som dræn. Fyld krukken 2/3 dele op og
gør klar til at plante.
22
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Vejledende tabel til dosering
af gødningstabletter
Diameter
på krukken

Volumen

Antal
tabletter

14-15 cm

1l

1

17 cm

2l

1

19 cm

3l

2

21 cm

4l

2

24 cm

6l

3

27 cm

9l

4-5

Nyresnerle,
Dichondra repens
80-100 cm
Du forbinder muligvis ikke nyresnerlen med en sommerblomst, men
den er særdeles oplagt at tænke ind
i dine valg. Nyresnerlen danner ingen blomster, men bidrager positivt
til billedet af sommerens frodige flor
med de små nyreformede sølvgrå
blade. Mange anvender nyresnerle
i en høj krukke, hvor dens lange
bløde skud hænger ud over kanten.
Den er dekorativ alene, men egner
sig også til at blive plantet sammen
med andre sommerblomster. Tåler
let skygge, men trives bedst i fuld
sol.

Lykkekløver, Trifolium
15-30 cm
Er du tilhænger af lidt drama
i sommerhaven, så er lykkekløver en formidabel plante
at dekorere med. Mørke farveformationer i de smukke
kløverblade kan nemt bidrage til både orientalsk
stemning, men også til at
skabe lidt magi i de ellers så
traditionelle blomstersammensætninger. De mange
nye forædlede sorter er
spændende nyt, og du har
mulighed for at se disse
lidt specielle planter i dit lokale havecenter. Kløver tåler
også at stå i lettere skygge.

Chokoladeblomst,
Cosmos atrosanguineum
50 – 70 cm
Ønsker du at bringe oplevelsen af chokoladeduft ind i dit sommerparadis, så
er chokoladeblomst et oplagt valg. De
rødbrune blomster dannes gennem hele
sommeren og langt ind i efteråret; og når
solen varmer blomsterne, så kan man tydeligt fornemme chokoladeduften. Denne
sommerblomst danner en knold – lidt ligesom dahlia. Er du skrap til at overvintre
dahliaknolde, så prøv også at overvintre
chokoladeblomstens knolde.
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Texassalvie,
Salvia farinacea
40-80 cm
Højden afhænger meget af, hvilken
sort texassalvie du vælger. Her i
landet bruger vi denne art af salvie
som en sommerblomst, men i det
sydlige USA, hvor den oprindeligt stammer fra, er det en flerårig
plante. De næsten dunede blomster sidder på helt oprette blomsterstængler fra juni måned og frem
til frosten tager dem. Texassalvie
elsker masser af sol.

Praktkerte, Gaura lindheimeri
Ca. 100 cm
Praktkerte er en plante, som vi på vores nordlige breddegrader sjældent ser overvintre, hvorfor vi bruger den
som sommerblomst. De oprette blomsterstande fortsætter med at danne nye blomster. Det giver planten et fint
og let udtryk, og mange bruger praktkerte til at bringe et
mere vildt udtryk ind i sommerhaven. Planten elsker sol,
men trives også fint i let skygge. De fleste sorter er lyserøde, men der findes også sorter med hvide blomster. Et
dejligt bidrag i krukkerne, men også rigtig god sammen
med andre sommerblomstrende stauder i havens bede.
Praktkerte blev valgt som årets sommerblomst i Sverige
i 2018.

Bægerranke, Dipladenia
40 – 150 cm
Skinnende mørkegrønne blade på lange
bløde stængler, der over en lang periode
danner relativt store og fine tragtformede blomster. Den højrøde farve er
særdeles flot, men passer pastelfarver bedre ind i din sommerindretning, så findes bægerranke også
med rosa, gule og hvide blomster.
Bægerranke er en slyngende sommerblomst, der kræver opbinding.
Planten er flerårig, men skal overvintres frostfrit.
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Euphorbia, Euphorbia ’Diamond Frost’
30 – 50 cm høj
De bittesmå hvide blomster på denne flotte sommerblomst ser måske ikke ud til at kunne bidrage
med meget; men denne plante kan udvikle sig til at
være en fyldig og særdeles frodig sommerblomst.
Du kan vælge at plante den alene, men planter
du den sammen med andre sommerblomster har
den en fin evne til at ”samle” din plantning. Masser
af sol, varme og jævnlig vanding.

Edderkoppeplante, Cleome
60-80 cm
Denne frodige plante danner oprette og ret stive stængler,
som både klarer kraftig vind og en sommerskylle. Den blomstrer hele sommeren og langt ind i efteråret, hvor den til sidst bukker under
for frost. Edderkoppeplanten passer
fint sammen med andre blomster i
haven – eks. i staudebedet og sammen med roser. Den er oplagt til de lidt
større krukker, hvor dens frodighed og
lidt maskuline vækst er med til at give
sommerhaven karakter. Fås i flere forskellige farver.

Paletblad, Coleus/Solenostemon
30-50 cm
Der er fuld fart på forædlingen af disse fantastisk dekorative planter, som med deres
mangeartede mønstre på bladene for alvor
pifter sommeren op. Nye sorter med gule,
limegrønne, rødlige, brune bladmønstre giver mange muligheder for at dekorere sommerhaven. Paletblad er en forholdsvis blød
plante, der egentlig er flerårig, men vi bruger
den som sommerblomst. De flotte mønstre i
bladene passer ind i den moderne version af
udeliv, og paletblad spås at blive en ”blogger-plante”.
TIPS – fjern gerne de små blomstertoppe så holder planten bladene pæne i lang tid.

Grå evighedsblomst,
Helichrysum petiolare
20-25 cm
Har du brug for en god sommerblomst til at
dække jorden, så er grå evighedsblomst rigtig
god, for den kan nå at blive op til 1 m bred!
Det er egentlig en halvbusk, men vi bruger
den som sommerblomst – og rigtig tit sammen med andre blomstrende sommerblomster, som her på billedet, hvor den har selskab
af Suffinia. Grå evighedsblomst er rigtig god
til at danne et skelet for andre sommerblomster med løsere vækst; og så giver de smukke
grålige blade en rigtig fin kontrast til kraftige
blomsterfarver. Grå evighedsblomst kan tørres og bruges til efterårets kranse og dekorationer.
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Attraktive prydbuske
med minimal pasning

- kompakt vækst med høj prydværdi
Parykbusk, Cotinus coggygria
Du kender måske den almindelige parykbusk, der
nemt kan nå en højde på 4 m eller mere, når den har
stået og vokset i haven i nogle år. Flot ser det ud,
når blomsterstandene danner ”parykker” allerede fra
slutningen af juni og ind i juli måned. De løse blomsterstande holder meget længe. Nu har du mulighed
for at benytte dig af to nye sorter af parykbusk, som
kun bliver halvt så store.
• ’Young Lady’ bliver 2 m høj og bred. Får grønne
blade og et rødgrønt blomsterflor bestående af et
stort antal dekorative blomsterstande.
• ’Lilla’ er en helt ny sort, der kun bliver 1,2 m høj og
bred. Det er en selektion af den kendte sort ’Royal
Purple’. De flotte mørke purpurfarvede blade pryder busken, og de smukke rosa blomster ses i juni
– juli måned. Om efteråret skifter bladene farve til
orange og rødlige nuancer.
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Der er intet i vejen med de
gode gamle prydbuske, når
man blot husker at beskære
dem, så de ikke vokser sig
store og bliver knoklede at
se på. Hører du til dem, der
gerne springer denne beskæring over – eller blot har lyst
til at se de nyere prydbuske,
der ofte har både længere og
flottere blomstring, så se med
her.

Amerikansk blærespiræa,
Physocarpus opulifolius
Den første sort, der rigtig vakte opsigt, var
’Diablo’, der med sine mørke purpurfarvede
blade gav haven et spændende og dragende udseende. ’Diablo’ er stadig en brugt
sort af amerikansk blærespiræa, men da
den bliver høj og har lidt ranglet vækst, så
vil vi anbefale nogle af de nyere sorter, der
har en mere kompakt vækstform.

• SUMMER WINE 1,5 m høj og bred med
sartrosa blomster i juni og fine mørke
purpurfarvede blade.
• LADY IN RED 1,5 m høj og bred kompaktvoksende busk med et væld af fine
sartrosa blomster i juni måned. Bladene
er bronzefarvede i udspring og bliver derefter bordeauxrøde.
• ’Nugget’ 1,2 – 1,5 m høj og bred kompakt busk med hvide blomster i juni og
flotte limegule blade.

Sommerfuglebusk, Buddleja davidii
Det er altid en fornøjelse at se de mange
sommerfugle sværme om de flotte aflange
blomsterstande, som sommerfuglebuskene
danner fra juli og helt frem til slutningen af
september måned. Sommerfuglebusken er
en halvbusk, som ofte fryser ned om vinteren, men igen skyder hvert forår. Er vinteren
så mild, at nedfrysningen ikke sker, så bør
du beskære sommerfuglebusken på samme tidspunkt, som du beskærer roserne

på – ca. midt i april måned. De mest almindelige sommerfuglebuske kan nemt nå at
blive 1,5 – 2m høje. For at få flere blomster,
større blomster og samtidig mere kompakte
planter, så har forædlerne i det seneste årti
haft ualmindelig travlt. Der er et overordentligt stort udbud af nye sorter i de flotteste
farver. De vokser meget kompakt og laver
rigtig mange grene, hvorpå de fine blomster
dannes over en lang periode. Mange af de
nye kompakte sommerfuglebuske er særdeles velegnede til krukker.
• ’Nanho’ – serien fås med hvide, lilla og
blå blomster. Højden er max 1,5 m.
• ‘Buzz’ – serien fås med lilla, rosa, hvide
og flere nuancer af blå blomster. Højden
er 0,5 – 0,75 m.
• ‘Chip’ – serien fås med blå, lilla, rosa og
hvide blomster; det er meget kompakte
og tætte buske, der kun bliver 50-70 cm
høje.
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BLOOMERANG PINK PERFUME
Syringa patula 'Miss Kim'

Dværgsyren, Syringa meyeri, Syringa patula

Syringa 'Palibin'

Pibeved/duftende
jasmin, Philadelphus
Kendes også under det
knapt så kønne navn:
uægte jasmin, som busken
har fået, fordi den dufter,
men ikke er en jasmin. Der
er tale om robuste og hårdføre buske med hvide blomster i
sommerens have. Pibeved er nært
beslægtet med hortensia, så man
skal huske at vande, hvis det er en
tør sommer.
• ’Belle Etoile’ er tæt og busket med
oprette grene, som har en fin overhængende vækst. Bliver ca. 1,5 m
høj. Blomstrer flittigt i juli med de
særlige hvide blomster med rød
midte. De har en fin sødlig duft.
• ’Silberregen’ bliver kun omkring 1
m høj og er en tæt kuplet busk. De
forholdsvis store blomster dufter
stærkt og dækker busken i første
halvdel af juli måned.
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Dværgsyrener er skattede buske i alle haver, og de fine grønne
buske prydes med dejligt duftende blomsterstande fra maj til juni
måned. Især sorten ’Palibin’ har i mange år prydet haverne –
både som busk, men også som små opstammede træer med
rund krone. ’Miss Kim’ er en mindre kendt dværgsyren, som bør
få mere udbredelse; og så skal de nye BLOOMERANG sorter af
dværgsyren bestemt også omtales.
• ’Palibin’ 1 - 1,2 m høj og rund i væksten. Små toppe med lilla
dejligt duftende blomster i maj – juni.
• ’Miss Kim’ har tæt vækst og bliver omkring 1,5 m. Får store
flotte og dekorative violetrosa blomster i maj måned.
• BLOOMERANG PINK PERFUME med lang blomstringstid fra
maj måned. Efter en kort pause om sommeren, genblomstrer
denne sort, og man ser flotte blomster helt hen i oktober. Busken bliver ca. 1,5 m høj og bred med en fin kompakt vækstform. Fås også i en lilla sort.

Spiræa, Spiraea betulifolia,
Spiraea japonica
Der findes et væld af forskellige spiræa,
så der er store muligheder for at finde
netop den, der passer godt ind i din have.
Spiræa er nemlig nemme, solide, robuste
og hårdføre buske. Her vil vi fremhæve to
særdeles kompakte og flotte spiræa, der
fortjener lidt mere opmærksomhed. De
vokser begge meget kompakt og får et
stort antal fine blomster, samt flotte høstfarver.
• Birkebladet spiræa ’Tor’ bliver omkring
1 m høj og bred med grønne blade.
’Tor’ evner at blomstre over bladmassen, og de fine hvide blomster sidder i
små skærme i juni måned. Får meget
smukt og gyldent efterårsløv.
• Rødskærm spiræa ’Magic Carpet’ bliver kun omkring 75 cm høj og danner
en fin rund og kompakt kugle. Fra juli
måned dannes små fine rosa blomsterskærme, og blomstringen varer nogle
måneder. Løvet er gulgrønt med rødlig
nyvækst, hvilket giver busken et fint magisk udseende. Farverne forstærkes om
efteråret inden løvfald.

Duftsnebolle, Viburnum ‘Eskimo’
Ønsker du duft i haven, så er det et godt valg at plante denne
kompakte ’Eskimo’ busk. Den er delvis stedsegrøn, hvilket vil
sige, at mange af bladene bliver siddende vinteren igennem,
men nye dannes hvert forår. Allerede fra slutningen af april måned, når de første blade begynder at springe ud, begynder busken at blomstre. De helt kuglerunde blomsterstande med hvide
stærkt duftende blomster holder sig fint på busken frem til juni
måned.

Havtorn, Hippophae rhamnoides ‘Hikul
Denne ’Hikul’ havtorn er helt speciel. Det er en hanklon og den hjælper til, hvis der står nogle hunkloner af havtorn i nærheden, som skal
bestøves. ’Hikul’ får altså ingen bær. Den er derfor eminent som prydbusk i haven. På billedet er den kugleklippet, men lader du den vokse
naturligt, får du en tæt og kompakt prydbusk, der bliver 1,5 m høj og
bred. Har stor prydværdi pga. de sølvfarvede blade, som den holder
længe, men kaster hvert efterår.

HAVEGLÆDER

29

Dyrkning, beskæring
og opskrifter med figner

Opskrift på

Figen, skinke
og salat
Den søde figensmag passer godt
sammen med den salte smag
fra en god skinke. En salat med
parmaskinke, valnødder og friske
figner er en særdeles dejlig ret,
som både er nem at lave og altid
er et hit. Du kan anvende mange
typer salat, så det gælder blot om
at komponere lige præcis den
sammensætning, som du bedst
kan lide.
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Figenplanten er en meget gammel afgrøde,
som stammer fra den østlige del af Middelhavet, hvor den klarer sommerens høje temperaturer. Her er det godt at sidde i skyggen
under de tropiske blade. Figentræer er helt
almindelige på Bornholm, Samsø, Ærø og
mange andre danske øer; og flere og flere
har plantet den skønne plante på havens luneste plads og fået masser af moden frugt
ud af indsatsen. Der er forskel på de individuelle sorters hårdførhed, så det kan godt
svare sig at gå efter en hårdfør sort, hvis du
bor i lidt kølige egne. Alternativt så plantes
figenbusken inde i drivhuset, hvor garantien
for frugt er mere sikker. Dit lokale havecenter har et udvalg af flere forskellige figner, og
kan vejlede dig i, hvilken sort du skal plante.

Plantested
Solrigt og i godt læ. Gerne op mod en lun
sydvendt væg.

at gå ud, hvis jorden er vandlidende og kold
om vinteren. Plant derfor i sandblandet jord.

Plantning
Her er det vigtigt at få gravet et godt og dybt
hul, så regnvand ikke kommer til at danne
en sumpet bund omkring rødderne. Plantehullet må gerne være 80 cm dybt. Sørg
for at potteklumpen er vandmættet, inden
planten placeres i den samme højde, som
den hidtil er vokset i. Fordel den opgravede
og evt. blandede jord godt omkring planten
og vand med 20 l vand.

Bestøvningsforhold
De typer af figen, som vi planter i Danmark,
er alle selvbestøvende. Får du ingen frugter,
kan det evt. skyldes:
1. Mangel på næring, som giver lange
skud med få frugter
2. Kraftig rodvækst, som sender kræfterne
under jorden i stedet for at danne frugter

Jord
Som middelhavsplante fordrer figenbusken
eller -træet en god drænende jord. Figner
risikerer tilbagefrysning og i værste fald helt

Gartnere verden over har god erfaring med
at dyrke figner i en afgrænset mængde jord.
Enten i store krukker eller i et plantehul, hvor

Opskrift på

Syltede figner i cognac
•
•
•
•
•

1 kg friske figner
1 vaniljestang
3-4 dl vand
300 g rørsukker
Saft og skal af en økologisk
citron
• 1 dl cognac
Skyl fignerne og lad dem tørre.
Skær den øverste grønne stilk
af og skær et kryds i toppen af
frugten, så lagen kan trænge
ind. Fignerne lægges i et rengjort glas.

Flæk vaniljestangen og skrab
kornene ud. Bland dem med lidt
af rørsukkeret. Kog en lage af
både vaniljekorn og -stang, citron, vand og sukker. Hæld den
varme lage over fignerne og lad
dem stå til dagen efter.
På andendagen hældes lagen
fra fignerne retur i gryden, hvor
den koges op. Nu tilsættes 1 dl
cognac og lagen vender tilbage
til glasset med figner.
Opbevares på køl og har en
holdbarhed på ca. 2 uger.

man skærmer for røddernes udvikling til siderne. Denne restriktion skulle efter sigende
give ekstra meget frugt.
I Danmark trives figentræerne rigtig godt i
en varm sommer, hvor mængden af vand er
begrænset. Netop manglen på vand er med
til at øge plantens frugtsætning.

Beskæring
Når vinteren er ovre, så kan figenbusken eller -træet med fordel klippes. Mange af de
yderste grenes spidser er indtørrede efter
vinteren, så her skal du klippe tilbage til friskt
ved. Er der grene, som krydser hinanden i
planten, kan du også fjerne dem nu.
Sommerens beskæring går ud på at begrænse grenenes lange skud, så her kan du
klippe så meget, at der er 5 – 6 blade tilbage. Sommerens beskæring giver busken
et tæt og kompakt udseende, men har du
masser af plads i haven, så er denne beskæring overflødig.

Høst
Efter en solrig sommer modner fignerne fra
slutningen af juli og over en lang periode.
Frugterne er modne, når de føles bløde.
Nogle år kan man være heldig at høste
figner helt hen i oktober måned, men på et
tidspunkt, er det blot de små hårde grønne
frugter, som sidder tilbage på figenplanten.
De er svære at overvintre, så hvis du ønsker, kan der laves marmelade af dem. Kog
dem i 10 min., skift vandet og kog endnu
engang, så "den grønne" smag koges væk.
Følg opskriften på figenmarmelade.
Glæd dig til næste års frugt, som allerede
nu sidder klar med små knopper på planten.
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Figenmarmelade
Hvis fignerne når at modne hurtigere,
end familien, naboer og venner kan nå
at spise dem, så er denne marmelade
en god metode til at undgå madspild.
•
•
•
•
•
•
•

1 kg friske modne figner
600 g rørsukker
1 dl vand
saft af ca. 2 citroner
2 vaniljestænger
3 kanelstænger
4 stjerneanis

Fignerne skylles, stilken fjernes, og
frugterne skæres i mindre stykker. I en
gryde smeltes sukkeret i vand, vaniljekorn og -stænger, kanelstænger og
stjerneanis tilsættes. Nu hældes fignerne i sukkerlagen og marmeladen koges
indtil den begynder at tykne. Vaniljestænger, kanelstænger og stjerneanis
fiskes op, og marmeladen smages til
med citronsaft, inden den hældes på
rengjorte glas. Opbevares i køleskab.
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Sommeren står for døren med udsigt til feriedage, familie, nærvær og sol. Sommeren på terrassen og i haven,
hvor blomster og bær omfavner os og giver ro, glæde og tryghed. Den daglige tur i køkkenhaven efter salat,
krydderurter, friskopgravede kartofler og nye modne tomater fra drivhuset - toppes af skåle fyldt med modne
jordbær, hindbær og tidligt modne blåbær. Dette nummer af Haveglæder har en bred vifte af artikler om sommerens planter og gøremål. Der er masser af inspiration til at matche roser og stauder, til at klæde havens
træer på med blomstrende slyngplanter - og så kan du blive inspireret til at bruge nogle af de sommerblomster,
som vi ikke ser så ofte. Det er også i dette nummer, at du finder Haveglæders Showhave til CPH Garden 2019.
Rigtig god fornøjelse!

Scan QR koden og få et stort leksikon over
planter til din have. I app’en kan du søge oplysninger om buske, træer, roser, stauder, surbundsplanter, 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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