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4 Tid til at…

	Juni er fyldt med stauder og roser i blomst. Sommerens
have er godt på vej med jordbær og rabarber, som skal
nydes - og vinranker, som skal beskæres. Karakteren af
havearbejdet hører til i den lette ende, og der bør være tid
til at nyde haven.
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6 Purpurfarvet bund

	
Hvis du har lyst til at lave lidt farve ”larm” i bedene med de
grønbladede planter, så er det en god idé at kigge efter de
stauder, der har purpurfarvede blade. Her får du nogle bud på
velegnede bunddækkende stauder, der kan live lidt op.

10	Prydtidsler hitter

	Der er også mode i planter, og én af de hotteste trends
er planter med tidsellignende blomster. Den spektakulære
blomsterform med piggede blade er noget helt særligt.
Sommerens varme kan være udfordrende – her er planterne med tidselblomster altid gode.
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13 Havetrends fra England

	
Havernes moder-nation er frisk med bud på nye havetrends hvert år. Her kan du komme med på en tur til
Hampton Court Palace Garden Festival, hvor der er fokus
på biodiversitet, børn i haven og naturlige haver.
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16 Sommerens bivenlige planter

	Vilde blomster og de mere kultiverede i vores haver besøges flittigt af naturens mange bier sommeren igennem.
Ikke alle er lige bivenlige, så her får du lige en oversigt over,
hvilke sommerblomstrende planter bierne får mest gavn af.

20	Nyt til sommeren

	Der findes rigtig mange forskellige sommerblomster med
flotte blomster og blade. Vi har fundet nogle af de nyere
og lidt mere specielle frem til dig. Paletblad, lykkekløver,
jernurt, ’Amistad’ salvie, englevinger osv. Få også en guide
i at plante og pleje dine sommerblomster.

22	Dagliljer til pryd og pragt

	Vi dykker ned i dagliljernes univers og beskriver nogle af de
mange dejlige sorter, som netop denne planteslægt rummer.

24 Kend dine træer
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	Lær ahorns blade, frugter og form bedre at kende, og se
de mange mulige ahorn, som har en størrelse, der passer
ind i din have. Røn er også værd at stifte nærmere bekendtskab med – også røn findes som mindre planter, der
passer bedre til haverne.

28 Jordbærlimonade

	Når årets studenter springer ud, er der altid friske jordbær.
Prøv denne forfriskende limonade og lad dig inspirere af de
mange andre smage, som matcher jordbær.

30 Blåbæris – den hurtige

	Inden sommerferien er ovre, er der friske modne blåbær
på de tidligste havesorter. Selv med kort varsel kan du
hurtigt nå at lave denne lækre is. Både børn og voksne vil
nyde at spise den på en varm sommerdag.
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Velkommen
til Haveglæder
Magasinet som giver inspiration,
viden og løsninger til haven.
Hvor det gror. Varme, lys og vand sætter gang i tingene. Køkkenhaven bugner
af tidlige afgrøder. Friske aspargesskud har vi høstet anden og tredje dag
siden maj, og det samme gør sig gældende for rabarber. Nu er turen kommet
til jordbær, som skal plukkes hver dag. Ærter, kartofler og salat er klar, og
tidlige gulerødder og løg. Der er et dagligt festmåltid i køkkenhaven. Det er
belønningen for såning, vanding, gødning og lugning. Smagen af friskhøstede
grøntsager.
Senere på måneden og ind i juli måned bliver det tid til at plukke bær. Det er
der noget ferie- og sommeragtigt over. Stikkelsbærrene først, og så sommerhindbær, ribs og solbær. Så bliver det tid til rødgrød, stikkelsbærkompot og
rysteribs til den stegte kylling og rødspætten.
Juni måned er en travl måned i haven, og det er også den store eksamensmåned. Vi er sikkert mange, som erindrer, at juni forsvandt ind i bøgernes og
repetitionens verden. Liggende på en græsplæne eller i en liggestol, var det
alt det hvide, man kiggede op i, Tjørn, røn og hyld, som Johannes V. Jensen
beskrev det i de første linjer i digtet ”Envoi”: ”Nu breder Hylden de svale Hænder mod Sommermånen”. For mig er duften af syren, hæg, tjørn, røn og hyld
forbundet med forsommer. Da jeg var barn, erindrer jeg, at de alle blomstrede
i juni måned. Nu synes det hele at ske i slutningen eller midten af maj.
Hylden har jeg et ambivalent forhold til. Jeg holder af den søde honningagtige duft. Nyder kold
hyldedrik på en varm sommerdag, og varm hyldesaft om vinteren. Jeg planlægger hvert år, at indbage blomsterskærmene i beignetdej – en lækker dessert, men får det aldrig gjort. Som barn skar
jeg hyldefløjter og hyldebøsser, og til dessert fik jeg hyldebærsuppe med kammerjunker. Min mormor fortalte eventyr om hyldefolket, som boede i eller under hyldetræet. Der var hyldemor, der var
knyttet til sit træ, og lever og dør med det som den græske dryade (Drys betyder træ på græsk).
Hun fortalte om hyldemælk, der er et afkog af hyldeblomster i mælk og om hyldeplaster (en blanding af bark og smør), der bruges som salve. Under krigen blev de umodne bær brugt som kapers
erstatning. Og så var der det lidt uhyggelige - hyldepinden. En tynd hyldegren som tages i munden
og tygges ved sygdom, for derefter at stikke den ind i en væg med ordene ”Vig bort du onde ånd”.
I dag går mit ambivalente forhold til hylden mest på, at den sår sig alle vegne og kommer igen og
igen. Den skal hives op med rode som frøplante, ellers overtager den stille og roligt hække og buskadser. Heldigvis forhandles der mange forskellige hyldesorter, som ikke spreder sig, og som er
yderst dekorative i haven – eksempelvis de rødbladede Sambucus nigra 'Black Beauty’ og ’Black
Lace’ og den gulbladede Sambucus nigra ’Golden Tower’.
I juni og juli er overdådigheden i staudebedet på sit højeste, og særlig én staude larmer med sin
ildrøde farve - den orientalske valmue. Den er der kortvarigt - et par uger. Pludselig er den visnet
væk og bliver glemt. Den kan være svær at indpasse i staudebedet, fordi nedsivningen kommer
hurtigt efter blomstringen; og da den ikke er specielt dekorativ, skal den plantes sammen med
sentblomstrende stauder. Omvendt er de store grønne hårede knopper, der svulmer op, åbner sig,
og fremtryller det sarteste røde krøllede silkepapir, hvert år en magisk oplevelse. Senere på sommeren sidder de brune frøkapsler, og den lidt specielle lyd af små raslebøsser kan høres i vinden.
Tidligere var orientalske valmuer næsten altid skarlagensrøde. Man troede, det var sådan, indtil
den engelske planteskolemand Amos Perry i 1906 fandt en frøplante med rosa blomster. Han
opkaldte den efter sin kone, men den forsvandt igen. Nogle år efter skulle han anlægge et stort
staudebed holdt i røde nuancer, hvor centrum i staudebedet skulle være dybrød. Efter et års tid
modtog Perry et brev, fra en noget utilfreds kunde. I centrum var der dukket en hvid valmue op.
Perry byttede valmuen ud, og lancerede den som ’Perry’s White’ – en orientalsk valmue med
seks rødbrune pletter ved kronbladenes basis. Amos Perry lancerede også en orange orientalsk
valmue ’Marcus Perry’. Den bedste blodrøde orientalske valmue er nok stadig ’Beauty of Livermere’. Den hvide er ’Royal Wedding’ og de rosa/rosarøde orientalske valmuer er ’Patty’s Plum’ og
’Prinzessin Victoria Luise’.
Glædelig sommer!
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Huske listen

• Brug løs af de friske krydderurter, og
mangler du nogle eller har brug for nye
smage, så er udvalget ekstra stort netop
nu
• I juni falder mange frugter til jorden. Det
kaldes junifald og er træernes eget forsvar mod overbæring. Efter junifald kan
du så selv tynde ud i frugterne, så du får
færre, men større frugter
• Roserne har fart på og skal snart blomstre – husk at gøde dem hver måned.
I nedbørsfattige perioder skal roserne
have min. 10 l vand pr. plante om ugen
• Vinrankens lange skud skal klippes
tilbage, så der kun er 1 – 2 blade efter
hver drueklase
• Når du vil klippe hæk, så tjek lige om
der er unger i fuglerederne. Hvis det er

tilfældet, så lad hækken stå indtil de forlader rederne. Har du selvsåede planter
som hyld, ahorn eller lind i din hæk, så få
dem gravet op eller klippet helt tilbage
• Frem til Sankthans kan du høste
asparges og rabarber. Derefter skal
planterne have lov at hvile og vokse til
uden beskæring. HUSK at der findes
rabarbersorter, som du igen kan høste
på fra august. Det er de remonterende
sorter, og dit havecenter kan hjælpe dig
med at finde dem
• Iberisk skovsnegl har travlt med at æde
både stauder, georginer og salat i køkkenhaven. Brug Ferramol sneglekorn eller nedbring bestanden med nematoder
– råd og anvisning får du i dit havecenter

Så - prikle - plante
Forberedelserne til sommerens have er i
gang. Alle småplanter skal plantes op i store
potter eller plantes ud i havens jord. Der er
ikke længere stor risiko for nattefrost, så alle
de lidt sarte planter kan flyttes ud under åben
himmel, og havearbejdet bliver nu lidt nemmere. HUSK at afhærde planterne lidt i skyggen, så bladene ikke svides af stærk sol.
Alle nyplantede/priklede planter har et
begrænset rodnet og er afhængig af, at du
sørger for at få vandet grundigt og hyppigt,
indtil de selv har dannet nye rødder på deres nye voksested. Husk at anvende en god
kvalitetsjord, som du kan vande godt op,
men som ikke klasker sammen, så planterne drukner. Mange planter er lidt slappe de
første dage, og kan du time udplantningen
til dage, hvor der er skyer og måske regn, så
hjælper du planterne bedst på vej.
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Nu kan vi for alvor komme i gang med at
plante krukker, baljer, kurve, plantekasser,
ampler og andre fine beholdere til med sommerblomster. Der er rigtig meget at vælge
mellem. De traditionelle pelargonier, petunia
og begonia, men også de mange fine sommerblomster, hvor det er bladene, som er
de dekorative. Her tænker jeg på paletblad,
lykkekløver og sølvnyresnerle, som du kan
finde i det brede sortiment af sommerblomster i dit lokale havecenter.
Plantning af stauder er også aktuelt. Nu
kan du se, hvor der er huller i bedene, og juni
måned er en god måned at plante stauder i.
De er i god vækst, og når du blot sørger for
at få vandet godt, så vil de nye planter hurtigt
vokse godt til i den lune havejord. Buketter af
stauder fra egen have føles som belønning
for indsatsen, og er svær at købe for penge.

Spis haven
Krydderurter
Varme og masser af lys i mange timer
fremmer tilvæksten hos alle krydderurterne. Purløg, kinaløg, ramsløg og
pibeløg er tidlige krydderurter, og
flere af dem blomstrer allerede. Har
du lyst til at høste krydderurter til
tørring, så skal du ramme tidspunktet lige inden de blomstrer – her er
smagen mest kraftig. Tørrede krydderurter til mad og te skal opbevares
i lufttætte beholdere.

Asparges
Under aspargesplantens top dannes en kraftig rod. De aflange tykke
blækspruttelignende rødder lagrer
energi til at kunne danne de velsmagende skud, som hvert år i april
skyder op af jorden. Når vi nærmer
os Sankthans, så skal du lade aspargesplanten få fred. Aspargesskuddene udvikler sig til letløvede skud,
der resten af året samler ny energi til
rødderne, så du igen til næste år kan
glæde dig over den velsmagende
grøntsag.

Rabarber
Frem til Sankthans kan du fortsat
trække friske og velsmagende rabarberstængler. Der er masser af
sorter at vælge imellem; så har du
lyst til planter, der danner fine røde

stængler med masser af smag og
lavt oxalsyreindhold, er det også et
godt tidspunkt at plante nye planter
på. HUSK at du også kan plante de
remonterende sorter, så du igen til
august og hele efteråret kan høste
friske stængler.

Jordbær
Fra juni er de første jordbær klar.
Danske jordbær har længe været i
handlen, og de skønne bær drives
i tunneler for at blive hurtigere klar.
Vil du også fremme jordbærhøsten,
kan du selv sætte en tunnel op; men
husk at få vandet, så det ikke går ud
over bærrenes kvalitet.

Ærter, kartofler og salat
Når man har været tidligt ude for at
så nye planter i køkkenhaven, så kan
man allerede her i juni måned høste
de første friske grønne ærter, et salathoved og grave helt friske kartofler
op. Med de tre grøntsager er grunden til aftensmåltidet lagt. Næsten
alle typer kød vil smage godt til køkkenhavens første høst; og er du ikke
til kød, så er jeg sikker på, at du nemt
kan bruge ingredienserne til en dejlig
kødløs ret.

Drivhusets sysler
Lægivende drivhuse, hvor temperaturen nemt
øges, når solen skinner, og som derfor kan bruges til at forlænge havens sæson med. Om sommeren er der meget at gøre i drivhuset. Al vækst
afhænger af dig. I mange haver står der flotte drivhuse. Drivhuse som bruges til at forlænge havens
sæson med, når husets beskyttende rum giver
læ og varme, så havelivet kan nydes indefra, men
som også bruges til at dyrke grøntsager i. Sommerens gøremål i drivhuset er mange. En daglig inspektionsrunde for at sikre, at planterne har
vand, er altid at foretrække, men har du knap så
megen tid, så kan mindre også gøre det.

Vand
Afhængigt af, hvilken vandingsmetode du anvender, skal der vandes hyppigt eller sjældnere.
Selvvandingskasser med stort reservoir kan
godt holde til 1 – 2 uger. Planter du direkte ned

i drivhusets jord, så vil planterne også lettere kunne klare
vandforsyningen, når du blot
sørger for at vande godt
igennem ugentligt. Jo mindre beholderen er, jo oftere
skal du vande.

Gødning
Blade, blomster og frugter kræver
gødning. Vand er ikke nok. Gødning opløst i vandingsvandet er at foretrække; og når du gøder
med tilpasset gødning specielt til agurker, tomater, peber og chili, er du sikker på at få et godt
resultat.
HUSK at binde både tomatplanter og agurkeplanter op. Fjern sideskud på tomatplanterne,
knib sideskuddene på agurkeplanterne og tjek
for skadedyr.
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De mange fordele ved bunddækkende
planter står i kø for at blive nævnt. Først og
fremmest letter det havearbejdet, for planterne dækker jorden helt og giver dermed
en velfortjent pause for hakkejern og lugning. Dernæst er det øgede antal planter i
din have med til at øge artsdiversiteten og
levevilkårene for insekter og bier. Sidst, men
ikke mindst, udgør planterne en ønsket buffer, så jordens fordampning i tørre perioder
hæmmes, og planternes evne til at forbruge
vand i nedbørsrige perioder øges.

Hvad er bunddække?

Når bunden dækkes med planter, kan man
med rette kalde planterne for bunddækkende. Ofte er der plantet buske eller mindre
træer, som så efterlader bar jord, som derfor kalder på tilplantning. I andre tilfælde er
det en hel flade – evt. en skråning, som har
brug for et plantedække. I begge tilfælde vil
der være mange forskellige planter at vælge
mellem.
Højden på de planter, som du vil lave et
bunddækkende tæppe af, afhænger af,
hvor store planterne i den umiddelbare
nærhed er. Måske er det prydbuske – så
skal bunden være forholdsvis lav, men er
det lidt større træer, så kan planterne nemt
være højere.

Rette plante på rette sted

Når du bruger lidt energi på at sætte dig
ind i, hvor planterne helst vil gro, og hvilke
forhold der gør sig gældende i din have, så
er vejen til succes banet. En komplet facitliste findes ikke, for der er mange faktorer,
der spiller ind. Er foråret præget af tørke eller sen nattefrost – er sommeren regnfuld?
Den rette plads til planterne giver grobund
for, at selv ekstreme vejrforhold ikke påvirker resultatet.

Lys og jordforhold

De vigtigste parametre for en god plantning
af bunddækkende planter er, om planterne
står i den jord, hvor de trives bedst, og at de
placeres under de lysforhold som er mest
gunstige. Der er jo ikke meget ved en bunddækkende plantning, der grundet ugunstige forhold alligevel ikke klarer jobbet med
at dække bar jord.

Plantevalg

Det er oplagt at gå i afdelingen med stauder, når du skal finde bunddækkende planter. Rigtig mange stauder har evnen til at
dække jorden 100%, og nogle af stauderne
er sågar vintergrønne. Mange tager et sikkert valg og planter efeu, krybende benved
eller vinterglans. Nogle vover sig ud i at bruge vintergrøn, mens andre igen foretrækker den superstærke guldjordbær. Hvis du
har lyst til at udforske nogle lidt anderledes
stauder, så giver vi dig hermed inspiration.

Purpurfarvet
bund
Her ses
nogle af de
dlidt højere bun
dæk kende purpurfarvede
stauder

Bronze fennikel, Foeniculum
vulgare ’Rubrum’
Dejligt duftende opret og omkring
80 cm høj staude, der kan spises.
Som almindelig fennikel har den
mørkløvede bronzefennikel den
karakteristiske anisduft og smag.
Bronzefennikel er dejligt dekorativ
med trådformede blade og små
gule blomster i mindre skærme i
juli - august. En flerårig staude, der
dog ikke er længelevende.
fuld sol
a lmindelig havejord. Er
temmelig tørketålende,
når den først har fået
fat og dannet et solidt
rodnet
Antal
pr. m2 : 3

Nøkketunge, Ligularia dentata
En robust og solid staude, der for nogle sorters vedkommende, har næsten helt sorte blade. Andre sorter – eks.
’Desdemona’ får rødgrønne blade, der, sammen med den
orangegule blomst, giver planten et nærmest dramatisk udseende. Blomstringstiden er august – september, og planten
bliver omkring 1 m høj. Effektiv bunddækkende.
sol eller halvskygge
	
fugtig jord. Nøkketunge trives bedst, hvor der
hele tiden er fugtigt – eks. ved havebassinet eller i regnvandsbedet.
Antal
pr. m2 : 3

Sankthansurt Sedum ‘Matrona’,
Sedum ’Jose Aubergine’
Der er rigtig mange forskellige sorter
af Sankthansurt, men enkelte af dem
har endog særdeles dybt purpurfarvet
løv. ’Jose Aubergine’ er nok den mest
mørkløvede, og med sin højde på omkring 40 - 50 cm vil den fylde godt op i
bedet. ’Matrona’ har rødgrønne blade
og ikke nær så mørk, men sammen
med de rødlige blomsterstængler giver
den et fint farvespil. ’Matrona’ bliver ca.
60 cm høj. Blomstringen starter i juli og
fortsætter langt ind i efteråret..

Sølvlys, Actaea (Cimicifuga)
’Brunette’
Opret staude, der med blomsterstande,
kan nå en højde på 1,8 m. Fligede blade,
der holder den purpurrøde farve fint, når blot
planten ikke står for skyggefuldt. Kraftigt duftende hvide blomster på de oprette aflange
blomsteraks fra september – oktober.
	halvskygge eller vandrende
skygge
	
fugtig, men veldrænet almindelig
havejord. Tilfør gerne lidt kompost
eller plantemuld ved plantningen
Antal
pr. m2 : 3

fuld sol
	
plantens tykke blade vidner
om, at den er tørketålende.
Sankthansurt trives i helt
almindelig havejord, der
blot er veldrænet, så de kødede stængler ikke rådner.
Antal
pr. m2 : 5

Staudeklematis, Clematis
recta ’Purpurea’
Vokser kraftigt til, og med støtte
opnås en højde på omkring 1
m, når de hvide dejligt duftende
blomster springer ud i juni og
fortsætter blomstringen hen
over juli måned. God kontrast til
de purpurfarvede blade og rent
hvide blomster. En dejlig staude,
der fremhæver naboplanter med
lysere løv.
fuld sol eller halvskygge
fugtig, men veldrænet
almindelig havejord. Tilfør
gerne lidt kompost eller
plantemuld ved plantningen
Antal
pr. m2 : 3
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Her får du
et bud på 10
lave stauder
re
med mørke
løv

Områder med bar jord giver altid lidt ekstra arbejde. De skjulte ukrudtsfrø, som ligger i jorden,
venter kun på, at der er sol og vand nok til, at
de kan spire. Denne uønskede planteforsamling
kræver tid og energi, når der skal luges. Hvorfor ikke selv bestemme, hvad der skal være i
haven?
Bunddækkende planter hindrer frøene i jorden
i at spire, men det kræver selvfølgelig, at planterne er i stand til at skygge tilstrækkeligt.

Rød stenurt, Sedum spurium ’Purpurteppich’
Krybende plante, der kun bliver omkring 15 cm høj.
De fine rødlige stængler og de rødgrønne blade giver
et fint farvespil, når bunden i det tørre bed skal dækkes. Rød stenurt er til dels vintergrøn. Fra juli – august
dannes små smukke stjerneformede karminrøde
blomster, der tiltrækker bier og sommerfugle.
fuld sol eller halvskygge

Tornnød Acaena microphylla
’Kupferteppich’
Fin og meget lav bunddækkende plante, som
kun bliver 5 – 10 cm høj. De brune snitdelte blade
er vintergrønne, og når tornnød i juli – august
danner deres piggede kuglerunde blomster, så
er denne bunddækkende plante ekstra fin. Tornnød kan minde lidt om trædebregner og tåler da
også, at man træder på dem. Daglig færdsel er
dog for voldsomt for planten.
fuld sol eller halvskygge

t ørketålende staude, der trives i næringsholdig veldrænet jord.
Antal
pr. m2 : 9

 rives i alle typer jord, når blot den er
T
veldrænet.
Antal
pr. m2 : 9

Sort slangeskæg, Ophiopogon planiscapus
’Niger’
Tæt på at være fuldkommen sort! Sådan beskrives
sort slangeskæg, så hvis du gerne vil lege med
farvetemaer i din have, så må du plante denne dejlige
plante. Sort slangeskæg er en nær slægtning til liljekonval og breder sig ganske langsomt med udløbere.
De aflange græslignende blade vokser fra en tue, og
bladene bevares vinteren igennem. Planten når en
højde på ca. 15 cm. Blomsteraks fra juli – august med
lilla blomster, der efterfølges af blålige bær.
fuld sol eller halvskygge
v eldrænet, næringsrig og gerne let sur jord.
Kan dog trives de fleste steder, når der
iblandes lidt spagnum i havejorden.
Antal
pr. m2 : 12

Krybende læbeløs, Ajuga reptans ’Braunherz’
Lav 15 – 20 cm høj bunddækkende staude, der breder
sig med overjordiske udløbere. Den rosetdannende
plante har fine runde blade, som den også beholder om
vinteren. Bladenes farve afhænger af sorten, for krybende læbeløs kan fås både med grønne, purpurfarvede
og brogede blade. Blomstring i maj – juni måned med
oprette dekorative blomsterstande med små blomster.
fuld sol eller halvskygge
k rybende læbeløs stiller ikke store krav til jordbunden, når blot den ikke står meget fugtigt
om vinteren.
Antal
pr. m2 : 9
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Flerfarvet fjerbregne, Athyrium
niponicum
Fjerbregne er én af de mest almindelige
bregner, men den flerfarvede fjerbregne,
der har rødbrune ribber og sølvgråt løv er
et godt bud på en plante, der kan skabe
lidt liv i havens bede. Den bliver omkring
30 cm høj og hvert efterår visner bladene
ned.
	fuld sol, halvskygge eller
skygge
	
en skovbundsplante, der trives
bedst i humusholdig jord og
især i surbundsjord.
Antal
pr. m2 : 9

Astilbe, Astilbe japonica, Astilbe arendsii
De flotte oprette toppe af små blomster får man straks øje på, når man planter
astilbe i haven. Denne staude har en utrolig tæt bladmasse, og bladene kan være
20 – 40 cm lange. Mange astilbesorter har grønne blade, men der findes sorter, der
netop er udvalgt for deres mørke purpurfarvede løv, og de danner en smuk kontrast
i havens bede. Blomstring fra juli – september med hvide, rosa eller rosarøde blomster.
fuld sol eller halvskygge
a stilbe foretrækker fugtig og humusholdig jord. Trives bedst i surbundsjord,
men god spagnumblandet havejord fungerer også.
Antal
pr. m2 : 6
Engstorkenæb, Geranium pratense
Elsker du også meget smukke blomster,
så er engstorkenæb et godt valg. Sorter
med mørke blade bliver omkring 30 cm
høje, og enten har de blå eller hvide fyldte
- og meget dekorative - blomster fra juni
– september. Efter fine høstfarver visner
bladene ned, men bryder ret tidligt frem
året efter.

Alunrod, Heuchera – flere sorter
Det er oplagt at søge efter sorter af alunrod, når der
skal leges med de mørke løvfarver til havens bund.
Alunrod er en dejlig bunddækkende plante, der med
sine dekorative blade sørger for, at der året rundt
er noget at se på. Afhængigt af sorten, så bliver de
omkring 15 – 25 cm høje, men når blomsten dannes
fra juni – september, så øges højden til ca. 70 cm. Du
kan plante alunrod med næsten helt sorte blade, med
mørke purpurfarvede, brunlige nuancer eller mørke
blade med sølvfarvede tegninger.

	fuld sol, halvskygge eller
skygge

fuld sol eller halvskygge

	
forholdsvis næringsrig og
veldrænet jord – er dog ikke
kræsen.
Antal
pr. m2 : 6

fugtig og næringsrig jord giver det bedste
resultat. Alunrod er dog ikke kræsen, og når
den først er vel etableret, så tåler den også
en vis udtørring.
Antal
pr. m2 : 6

Vortemælk, Euphorbia amygdaloides
‘Purpurea’
En dejlig forårsbebuder, der allerede i marts
danner knopper, som blomstrer fra april –
maj med svovlgule blomster. Bladene er
vintergrønne, og især om vinteren er farven
intens og mørk. Plantens oprette stængler
når en højde på ca. 50 cm, og de tætsiddende blade sørger for en god bunddækkende
effekt. Klip gerne de afblomstrede skud af,
så fremmes nyvæksten.
fuld sol, halvskygge, skygge
a lmindelig havejord, der kan holde
fugtigheden uden at være for våd.
Antal
pr. m2 : 7

Salvie, Salvia officinalis ’Purpurascens’
En dejlig krydderurt, som også har bunddækkende evner. De tykke lidt lodne velduftende blade er på sorten ’Purpurascens’ purpurfarvede med et let gråligt udseende; og når planten står et beskyttet sted i haven, så vil planten beholde bladene
vinteren over. Når en højde på omkring 20 – 30 cm. Fra juni – juli blomstrer salvie
med blåviolette blomster på oprette aks, og blomsterne tiltrækker insekter og bier.
Klippes tilbage efter blomstring for at bevare den kompakte form.
fuld sol
næringsrig og veldrænet jord. Tåler en del udtørring.
Antal
pr. m2 : 6
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Insektplanter
Hos Eryngium er der travlhed, når de knapt så
indbydende blomster springer ud. Mange insekter trodser de tornede kronblade og nyder godt
af nektar og pollen. Både sommerfugle, hvepse,
humlebier og andre arter af bier samt svirrefluer
boltrer sig i blomsterne, som holder rigtig længe.

Disse planter
passer godt
sammen med
mandstro
Lavendel
Lammeøre
Røllike
Tidselkugle
Staudesalvie
Prydallium
Purpursolhat

Prydtidsler
hitter
Der er mode i alting – også i planter. I flere år har de spektakulære tidselblomster vakt stor interesse, og derfor er udbuddet af planter også udvidet til stor
glæde for os med have. Prydtidslerne er mangfoldige, og derfor får du her et
portræt af de mange forskellige planter, der danner blomster, som ligner tidsler.

Plantested
Eryngium danner en dybdegående pælerod, som sikrer plantens overlevelse i
tørre perioder. Da det også er en særdeles nøjsom plante, så vil planternes naturlige voksested på magre jorde i Sydeuropæiske bjerge kunne sammenlignes
med en let sandet havejord her på vores
breddegrader.

Prydtidsler er med deres metalliske farvetoner værdifulde haveplanter. På dette opslag vil vi vise nogle
af de mange Eryngium, som du kan vælge mellem. I Danmark har vi valgt at kalde alle Eryngium
for mandstro, men ved at dykke et lag dybere ned
i denne slægt, har vi valgt at betegne de forskellige
arter med andre mere sigende navne.

Alpemandstro, Eryngium alpinum

Alpe-mandstro, Eryngium alpinum
Eryngium alpinum er kongen over alle alpine
planter. På dens naturlige voksested i bjergområder i Sydeuropa lyser den op og pryder i
den varme sol. Planten er utroligt tørketålende.
Alpe-mandstro når en højde på ca. 50 cm, hvilket
afhænger af, hvor meget vand og næring den kan
få fat på. Den trives i kalkholdig veldrænet jord og
blomstrer fra juli til september. Udvalgte sorter som
’Blue Star’ er især gode til haven med et vildt look.
Man har fortællinger om, at en stilk af alpe-mandstro under sengens linned holder manden vågen, så
han kan passe godt på sin kone om natten. Alpemandstro ses ofte brugt i buketter, og det skyldes
især plantens lange holdbarhed som snitblomst.

Russisk mandstro, Eryngium planum
De hyppigst anvendte Eryngium er russisk mandstro, hvilket nok skyldes, at blomsterrigdommen er
overvældende. Blomsterne er lidt mindre, mere
runde i formen og særdeles talrige hos sorter som
’Blaukappe’ og ’Blue Hobbit’. Der findes en lang
række sorter, som i højden varierer fra 30 cm og op
til 120 cm. De lave sorter egner sig bedst til stenbedet eller i en krukke eller trug. De høje sorter må helst
ikke plantes i for næringsrig jord, for så risikerer de
at vælte. Naturgrunden eller den meget tørre del af
haven er det bedste sted for de høje sorter af russisk
mandstro. Bladene på russisk mandstro er ofte mere
grønne end på andre arter af Eryngium.

Russisk mandstro, Eryngium planum

Have-mandstro, Eryngium x
Da mandstro forholdsvis let krydser sig med hinanden, så har man, til stor glæde for haveentusiaster, fremavlet planter med ekstra mange eller ekstra store og flotte blomster. Hybrider opstår, når to
arter krydses. ’Big Blue’ (70 cm) er et eksempel på
en sådan krydsning; men det går stærkt med frembringelsen af nye krydsninger, som alle stadig har
de grundlæggende gener med lang blomstringstid,
fuld hårdførhed og evnen til at tåle længere perioder
uden nedbør.

Havemandstro, Eryngium hybr. 'Big Blue'
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Andre spændende
tidselblomster…
Cirsium
I England er de ret vilde med
prydtidslen med det latinske navn
Cirsium rivulare, og det er nemt
at forstå. Når den står i fuldt flor
strækker den sig godt 1 m op,
og de karminrøde små blomster
danser blidt i vinden. Plantens
stængler er stærke nok til at bære
de relativt små blomsterhoveder,
der i knopstadie ligner et bæltedyr; og som man skal stryge
den rigtige vej for ikke at komme
i karambolage med de spidse
dækblade. Selve blomsten er
silkeblød og fungerer som lan-

dingsplads for de mange humlebier, bier og sommerfugle, som
bare elsker denne blomst. Sorten
’Atropurpurea’ er steril, så her skal
du ikke være bekymret for selvsåning. Planten er i stand til at producere nye blomster fra maj og
ind i efteråret.
Man kan nemt finde plads til den
oprette slanke plante blandt andre stauder eller sammen med
roser. Har du et område med
mere vildt look, så passer Cirsium også fint ind her.

Plantested
Cirsium er naturligt forekommende i Europa, Asien og Nordamerika. I modsætning til mange andre tidsler, så ses den
sjældent på meget tørre voksesteder, og ynder da også at
gro i mere næringsrig jord. Er dog ikke kræsen, når blot jorden er veldrænet.
12
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Disse planter passer godt
sammen med prydtidsler
Roser i rosa og
lilla farver
Nellikerod i
varme orange
farver

Staudesalvie
Indianermynte
Lampepudsergræs

Violfrøstjerne

Rørhvene

Bregner

Iris

Hosta

Fingerbøl

Storkenæb

Prydallium
Stjerneskærm

Echinops bannaticus ’Taplow Blue’

bliver 120 cm høj. Intense blå blomster fra juli – august.

Tidselkugle, Echinops bannaticus,
Echinops ritro ‘Veich’s Blue’
Kraftigtvoksende stauder, som brillerer med
kuglerunde gråblå, stålblå eller lysende blå
farver – afhængigt af sorten. Blomsterne tiltrækker mange forskellige insekter. Både
blade og stængler er svære at komme i nærheden af, men de er dog ikke helt så kraftigt tornede som de vilde tidsler. Planterne er
skønne bagest i staudebedet, og de fine kuglerunde blomster holder rigtig længe. Fuglene
er desuden glade for de visne frøstande vinteren over.
Hvis du nænner at høste blomsterne, så er de
velegnede som tørrede blomster.

Plantested

Echinops ritro

bliver ca. 1 m høj med gråblå blomster fra august – september.

Echinops er meget hårdføre planter,
der egentlig ikke er særligt kræsne.
De elsker dog masser af sol og varme, veldrænet jord, men fungerer
også fint på magre jorde.

Echinops ritro ’Veich’s Blue’

er en lavere udgave på 80 cm, som får stålblå blomster fra august – september.

HAVEGLÆDER
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Åbent fra
d. 7. – 12. juli 2020
Ca. 140.000 besøgende

Havetrends fra England
Hvis man gerne vil være opdateret på hvilke
havetrends, der i de næste år vil få ekstra
opmærksomhed, så er det en god idé at
planlægge en tur til England. Det engelske
haveselskab Royal Horticultural Society arrangerer hvert år flere haveshows, hvor man
som gæst kan finde inspiration og helt sikkert kan finde utallige eksempler på kreative
plantesammensætninger og fine installatio-

ner med diverse belægninger, havemøbler,
vandbassiner og havedesigns.
Hampton Court Palace Garden Festival er
levende musik, foredrag, planteudstillinger
og masser af madboder. Derudover er der
boder med haverelaterede ting: skulpturer,
drivhuse, redskaber, planter, tøj, møbler,
potter, krukker, havefigurer, vandkander og
en hel masse mere.

The power
of community
Ud over de fine showhaver, så kunne
man bl.a. opleve en fællesudstilling
med små kolonihaver, hvor naturen,
blomsterne og genbrugsmaterialer
kreativt anvendes til fordel for både
brugere og insekter. I området var
det også muligt at se nærmere på
de dyr, der lever i vandhuller.

Planlægningstid pr. show
er 18 måneder

Grundstenen i haveudstillingen er showhaver, og de er temmelig imponerende. I denne
artikel handler det om de showhaver, som
blev vist på Hampton Court Palace Garden
Festival i 2019. Udstillingen ligger sydvest
for London og er arealmæssigt større end
det mere kendte Chelsea Flower Show, som
hvert år finder sted i maj måned.

Der var hele
fire kategorier
af showhaver
Feature Gardens med 6 haver
• The Drought Resistant Garden
• The Wild Garden
• RHS Sanctuary Garden
• BBC Springwater Garden
• Edible Eden
• RHS Back to Nature Garden

Global Impact Gardens med 3 haver
• Believe in Tomorrow Garden
Blandt de 24 meget forskelligartede haver, så synes jeg måske The
Drought Resistant Garden faldt ud som noget helt specielt. I fuld sol
og dejlig sommervarme stod planterne i denne have helt skarpt.
Haven er en hyldest til den legendariske plantekvinde Beth Chatto,
som døde i 2018 – 95 år gammel. RHS brugte årets havefestival til at
indsætte hende som Horticultural Hero.
Beth Chatto var en særdeles dygtig kvinde, som havde stor indflydelse på havedesignere og gartnere i omkring 50 år. Hendes kæphest
var at lære planterne at kende, så de blev placeret der, hvor de trives
bedst. Rette plante på rette sted.
Netop The Drought Resistant Garden er et eminent eksempel på en
plantesammensætning, som kan trives under meget tørre forhold.
Hendes mål var at mindske ressourcerne i haven. Ingen vanding og
minimal pasning.
I dag lever Beth Chattos haver stadig videre, og det ville være fantastisk at besøge hendes egen have, som siden seneste omlægning i
1991 aldrig er blevet vandet. Haven ligger nordøst for London nær
byen Ipswich.

• On the Brink
• The Forest will see you Now

Lifestyle Gardens med 4 haver
• Stop and Pause Garden
• The Lower Barn Farm Outdoor Living Garden
• The Naturecraft Garden
• The Urban Pollinator

Show Gardens med 11 haver
• A place to Meet
• The Viking Cruises Lagom Garden
• The Thames Water Flourishing

Et andet område var fyldt
med en større samling insekthoteller, som elever
fra skoler i London havde
bygget til gavn for mere naturligt liv. Publikum havde
mulighed for at hente masser af inspiration, og når de
donerede penge til dem, de
syntes bedst om, så blev
der også fundet en vinder.
De tre vindere modtager
det indsamlede beløb til
haverelaterede projekter på
deres skole.

• Future Garden
• The Dream of the Indianos Garden
• Crest Nicholson Livewell Garden
• The Therapeutic Garden
• Calm Admidst Chaos
• Smart Meter Garden
• The Cancer Research UK Pledge
Pathway to Progress
• Through your Eyes
• Year of Green Action

HAVEGLÆDER
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Havetrends
Den naturlige have

En overvægt af de flotte showhaver
handlede om naturen. Med vægt på
planter, som først og fremmest har til
formål at øge insekter og dyrs levesteder. Haverne havde et frodigt udtryk med masser af forskellige planter, hvoraf flere var vilde eller planter,
som vi definerer som ukrudt. Havens
kulturplanter var uklippede og med et
vildt udseende. En havestil, som de
fleste nok skal øve sig på i et hjørne
af haven; men som helt klart har et
godt formål og derfor nok skal slå an
i Danmark.

Year of Green Action havde fokus på familien og især børnene, som fremadrettet
skal tage naturen og haven til sig. Haven
var fyldt med eksempler på små plantearrangementer, der enten var målrettet insekter eller havde sansevækkende
egenskaber. Spiselige planter, duftende
lavendler, huler af pil og skyggede siddepladser.

The Urban Pollinator viste, hvordan man
sagtens kan redde natur, selvom man bor i
byen, hvor havens rum er begrænsede. Et
smukt udformet insekthotel med masser
af blomster som lokkemiddel. Læg også
mærke til baggrunden her – der er igen
plantet blandet hæk.

Havetrends
Skovhaven
På engelsk hedder det en Woodland Garden. En
havestil, hvor planterne står skulder ved skulder og
danner en rolig bund. Planterne elsker halvskygge
eller dyb skygge, og der er ofte plantet i flere lag
med buske eller træer. Skovhaven er en praktisk
have, for der er ikke ret megen pasning, når man
først har plantet den til. Plantesammensætning med
forskelligartede bladformer og -farver giver variationen, så der altid er noget spændende at se på.

Springwatch Garden med hvidkløver mellem belægningen og en blandet hæk af
forskellige buske som baggrund. Her var
et stort antal planter – både dem vi kender
i haven, men også en del vilde planter.

The Forrest will see You now var en

miniskov, hvor træer som birk, skovfyr,
hassel og naur var den bærende plantning. I bunden af skoven kunne man se
gamle døde plante- og trædele overgroet med mos og vilde planter. Skoven har
stor betydning for miljøet, men har også
en positiv indvirkning på vores stressniveau, blodtryk og evne til at kunne koncentrere os.

Back to Nature Garden havde til formål

at få de besøgendes tanker rettet mod
det at opleve naturen. Haveanlægget
bestod af et lille vandfald, tipi i skoven
og bakkede arealer med vilde blomster.
Når vi opholder os ude i naturen, så bliver kroppens fysiske og mentale tilstand
bedre. Sørger vi for at tage børnene
med, så vil de allerede fra små af lære at
finde en bedre balance i deres liv.

Smart Meter Garden var et imponerende haveanlæg, som også blev belønnet
med at være den bedste have. Smart Meter er navnet for en elmåler. Haven er
derfor et udtryk for, hvordan vi kan optjene pluspoint, så vi kan kompensere
for vores ressourceforbrug. Hele havens omkreds bestod af forskellige plantninger af smukke træer og buske med enkelte stauder. En havegang anlagt
som spiral fører gæsterne ind til centrum af haven, hvori et stort spejlbassin
er anlagt. På smukke bænke kan man så sidde og filosofere over kontrasten i
den ”døde” flade (spejlbassinet), som omgives af al den levende natur.
16
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Havetrends

Stop and Pause Garden er inspirati-

on til en have, hvori man kan meditere. Netop stilheden og roen er vigtig
i en verden, hvor vores sanser aktiveres hele tiden. Havens ramme af
høje træer hjælper med til at skabe
denne stemning. Bunden ligner næsten en skovbund med fine stauder,
der skaber ro. Grønne, hvide, lilla og
blå farver er med til at bygge denne
base til fordybelse.

Sanctuary Garden er det fristed, som vi alle

drømmer om. Her er der ikke tale om en
have, som skal kunne ses af andre – det er
en privat have. Haven var inddelt i tre rum.
Forhaven, den hemmelige have og haven
til refleksion og meditation. Et rigtigt spændende haveanlæg, som med et smukt farvekoordineret plantevalg var utrolig smukt.
Havemurene havde en god effekt, og blandingen af gamle planter sammen med nyere
mere moderne lette græsser og skærmblomster fungerede godt.

Meditationshaven
Tid er blevet enormt vigtigt. Vi har ofte en tendens til at bruge 25 timer i døgnet, og så er vi alligevel bagud. Haven er et oplagt sted til at lade
op og blive mere bevidst om, hvordan vi lever
vores liv. Planternes beroligende effekt og haverum, hvori vi kan dyrke meditation og yoga, vil
fremover blive yderst populære. Brugen af vores
sanser vækkes i naturen og i haven – et vigtigt
element, når stressniveauet skal ned.

The Cancer Research UK Pledge Pathway to Progress handler om at støtte kræftforskningen. Den

understøtter vigtigheden af, at man testamenterer
noget af ens jordiske gods til en fremtid, hvor alle
kræftformer kan helbredes. Havens organiske design med en sti fint tilplantet med livgivende farvestrålende stauder, fører til havens centrum, som
er en nedsunken have, hvor man kan sidde og
reflektere. De oprette træstolper bærer navnene
på dem, som har været med til at støtte op om
kræftforskningen. I forbindelse med haven, havde
man plantet et træ, hvori man kunne hænge det
løfte op, som man selv ønskede at gøre noget ved.

VINDERE
Alle 24 showhaver gennemgås af en
kompetent jury, som uddeler medaljer
og kårer Best in Show.
Publikumsprisen gives til to haver:
The Cancer Research UK Pledge Pathway
to Progress fra kategorien af Showhaver
The Naturecraft Garden fra kategorierne
Lifestyle & Global Impact Garden

BEST IN SHOW
Smart Meter Garden i kategorien Show Garden
Den meget eventyrlige og lidt magiske Naturecraft Garden

Stop and Pause Garden i kategorien Lifestyle &
Global Impact Garden
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Sommerens

bivenlige planter
Nektar findes i bunden af mange blomster. Det
er biernes brændstof, men også et vigtigt element i honningen. Bierne suger nektaren op i
deres særlige honningmave, hvor den tilsættes
et enzym, som starter spaltningen af nektarens
sukkerarter. Resultatet er honning.
Sommeren igennem summer det af liv i mange
vilde blomster, men også mange af dem, som vi
dyrker i haven. På disse sider kan du se nogle af

Hvor
f
ma n g e a
nter
disse pla ?
u
kender d
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de mange bivenlige sommerblomstrende planter til haven.
Sortimentet 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 samt enårige/sommerblomster.
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Træer og buske
Dansk navn

Botanisk navn

1

Lind

Tilia

2

Roser

Rosa

3

Stjernetop

Deutzia

4

Trompetkrone

Catalpa

5

Bitræ

Tetradium (Euodia) daniellii

6

Kinesertræ

Koelreuteria paniculata

7

Snebær

Symphoricarpos albus

Enårige/sommerblomster
Dansk navn

Botanisk navn

8

Stolt kavaler

Cosmos binnatus

9

Morgenfrue

Calandula officinalis

10

Tallerkensmækker

Tropaeolum majus

11

Fløjlsblomst

Tagetes

12

Gyldenlak

Erysimum

Stauder
Dansk navn

Botanisk navn

13

Blåhat

Knautia

14

Indianermynte

Agastache

15

Skabiose

Scabiosa

16

Staudesalvie

Salvia nemorosa

17

Fingerbøl

Digitalis

18

Torskemund

Linaria

19

Marguerit

Leucanthemum

20

Kæmpejernurt

Verbena bonariensis

21

Høstfloks

Phlox paniculata

22

Purpursolhat

Echinacea purpurea

23

Stjerneskærm

Astrantia major

24

Soløje

Helianthemum

25

Trevlekrone

Lychnis flos-cuculi

26

Stokrose

Alcea rosea

27

Plettet tvetand

Lamium

28

Timian

Thymus

29

Alm. røllike

Achillea
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Flower Trials

I Tyskland og Holland samarbejder blomsterforædlere ved at afholde Flower Trials hvert år i juni
måned. I en uge holder de åbent hus, så alle professionelle gartnere og indkøbere kan se, hvilke nye
sorter og farver de har forædlet. Mange af vores
meget kendte sommerblomster forædles i nye og
forbedrede sorter med længere blomstring, større
blomster eller i højere eller lavere udgaver.
Det er derfor ikke altid, at du som forbruger lægger mærke til de nye sorter, men udviklingen af nye
sorter er en stor og vigtig opgave for Europas forædlere.

Nyt
til
sommeren
Let
plante at
passe

Når risikoen for forårsfrost er ovre,
så kan vi vælge frit fra alle hylder
og plante lige de sommerblomster ud, som vi allerbedst kan lide.
Udvalget i havecentrene er meget
stort, og er du på udkig efter nogle
af de lidt nyere typer af sommerblomster, så er det et godt sted at
komme. Det er stadig meget populært med pelargonier og blom-

sterrige margueritter; men vi kan
også mærke en stigende interesse for sommerblomster med flotte
blade – her er det altså bladenes
unikke farver og ikke blomsterne,
som er i fokus. Her får du nogle
bud på spændende og populære
lidt anderledes sommerblomster,
der kan bidrage til lidt nyt.

Paletblad, Coleus
[ 30-50 cm ]
Skønne dekorative planter, der
fås i rigtig mange forskellige udformninger og farver. Inden for
de seneste år er der fremkommet
mange nye sorter.
Du kan finde sorter med ensfarvede blade, medens rigtig mange
andre har flerfarvede blade. De
har tynde blade og trives fint, hvis
det bliver meget varmt. Du skal
placere paletblad i fuld sol eller
halvskygge. Sørg for godt dræn,
20
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vand jævnligt og sørg for at planten får gødning, så de flotte bladfarver bevares.
Paletblad er frodige sommerblomster, der hurtigt fylder krukken ud,
og som faktisk danner små oprette toppe med små blomster.
NB Paletblad er en gammel plante, som allerede i 1862 omtales i
Danmark. Den stammer oprindeligt fra den sydøstlige del af Asien.

Lykkekløver, Trifolium repens
[ 15-30 cm ]
Fineste farvespil, og har du
lyst til at dykke ned i detaljerne, så er der rigtig mange fine
farver og tegninger på lykkekløver. Det latinske navn er Trifolium repens, hvilket egentlig
er en hvidkløver. Det danske
gartneri Råhøj har brugt år på
at forædle og udvælge nye
sorter, så hvis du støder på
lykkekløver med ”prinsesse”
navne, så stammer de herfra.
Lykkekløver er fuldt hårdføre.

Let at sætte sammen
med andre
planter

Om vinteren holder de bladene friske, men planten kan
godt blive lidt træt at se på.
Ønsker du at bevare planten,
skal den klippes tilbage i foråret.
Placeres i fuld sol eller halvskygge.
NB Det er en god idé at fjerne
de kuglerunde blomster inden
de smider deres frø.

Tørke
tålende
Jernurt, Verbena officinalis ’Bampton’
[ 80-90 cm ]
Her er der tale om en helt ny plante. For
første gang kunne vi i 2019 afprøve denne
jernurt, som med sit særprægede udseende har stort potentiale. Jernurt kender
vi i forvejen. Dejlige robuste sommerblomster med fint løv og mange forskellige
farver blomster. Kæmpe jernurt, Verbena
bonariensis er blevet en elskelig staude/
sommerblomst for mange, og nu kommer
der så endnu en ny og spændende sort.
’Bampton’ udmærker sig ved at have
mørkt purpurfarvet løv. Fra juli – september åbner de små lyserøde – blålilla blomster sig i toppen af aflange blomsteraks,
der svæver rundt i plantens top. Den har
et lidt rodet udseende med mange slanke

lettere krogede blomsteraks. Trives i fuld
sol og i veldrænet jord.
Frem mod efterår og den første frost står
planten med sit fine løv, som den taber.
Fra England og Holland har man flere års
erfaring med planten, og her beskrives
forårets udspring som god – faktisk vil
meget af toppen være i stand til at bryde
med nye blade og blomster. Da vi endnu
ikke kender plantens evne som staude, så
sælges ’Bampton’ som sommerblomst.
NB Planten har fået sit navn ’Bampton’,
fordi den blev fundet i en offentlig park,
blandt andre ”almindelige” jernurt. Byen
Bampton ligger i engelske Devon.

Salvie, Salvia ’Amistad’
[ 90 cm ]

Magnet
for sommerfugle og
humlebier

En lidt anderledes sommerblomst, der
som en lille busk er med til at dekorere
dine omgivelser. Den meterhøje plante
har fart på, når den allerede fra juni stråler
med de dybt blålilla læbeformede blomster, der holdes fast af et næsten sort
blomsterbæger. Bladene, som er aromatiske holder sig fine og grønne. Egentlig
er der tale om en busket staude, men
den er for følsom til vores klima, og derfor betragter vi den som sommerblomst.
Salvia ’Amistad’ har fået stor opmærk-

somhed fra bloggere og instagrammere.
Dens lidt dramatiske udseende og voldsomhed i vækst er meget populært.
Placeres i fuld sol og gerne i læ. Den er
lettere tørketålende, men ynder en mellemfugtig veldrænet jord.
Du kan have den i en krukke eller plante
den ud i bedet sammen med stauder.
NB Fjern visne blomster – så fremmes
blomstringen resten af året.
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Englevinger, Senecio candicans ’Angel Wings’

Stærk,
nøjsom
og tørketålende

[ 40 cm ]
Helt vild bladplante! ‘Angel Wings’ er
virkelig en showstopper med de meget
store helt (engle)bløde sølvhvide blade,
som planten flittigt danner fra basis. Den
markante lyse farve giver ’Angel Wings’
masser af mulige placeringer. Den er eminent sammen med andre planter og kan
understrege et ”strandtema” i den lune
sommer. Den kan også anvendes som

kontrastplante sammen med mørkløvede
planter eller være med til at lyse op, hvis
du kombinerer med planter, der har limegrønt løv.
Englevinger er utroligt tørketålende. Har
du mulighed for at strække vandingen
lidt, så vokser den til og bliver mere kompakt. For meget vand – og især for meget
gødning kan godt resultere i ”løs” vækst.

Sølvnyresnerle, Dichondra repens ’Silver
Falls’
[ 50 - 80 cm ]
En dejlig snerlelignende
bladplante med gråhvide
blade, der holder hele sommeren igennem. Kigger du
nærmere på bladene, så
er de faktisk nyreformede.
Planten stammer oprindeligt fra Nordamerika, men
den tåler absolut ingen
frost. Omvendt, så er det
muligt at få glæde af nyresnerle inde i varmen på de
årstider, hvor risiko for frost
er for stor ude.

Heliotrop, Heliotropium arborescens
[ 30 - 50 cm ]
De dejligt vaniljeduftende små blomster er samlet i runde blomsterhoveder, der holder hele sommeren
igennem. Heliotrop er en robust og
stærk sommerblomst, der ikke lader
sig mærke med det danske omskiftelige vejr. De kraftige blade med
fremtrædende nerver giver desuden
planten karakter.
22
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Der dannes ingen blomster
i nyresnerlen, så du skal
plante den for de dekorative blades skyld. Placering
i fuld sol eller halvskygge.
Vandes jævnligt, men den
er rimeligt tørketålende.
NB Brug sølvnyresnerle
sammen med andre sommerblomster i en ampel eller
høj krukke så de lange bløde
skud kan vokse ud over kanten.

Velduftende
blomster, der
tiltrækker sommerfugle

Heliotrop tåler
både fuld sol og trives fint i halvskygge. Vandes
jævnligt og bør ikke tørre ud.
NB Planten kommer oprindeligt fra Peru, hvor den er en halvbusk, der nemt når 1 m i højden.

Tørke
tålende

Fjerblomst, Scaevola aemula
[ 30 - 40 cm ]
Ønsker du en supersej, længeblomstrende og skyggetålende sommerblomst, så bør du plante fjerblomst.
Når du i juni vælger at plante fjerblomst, så kan du nyde blomsterne
helt frem til den første frost – også
selvom den lader vente på sig og
først kommer i november. Planten

har en let overhængende vækst.
Blomsterfarver i hvid, blå og rosa.
NB Hedder fjerblomst, fordi det enkelte kronblad ligner en fjer. Navnet
betyder egentlig ”skæv” og henfører
til de noget uregelmæssige blomster.

Robust
og meget
længeblomstrende

Tørketålende og
robust

Ildkrone, Lantana camara
[ 40 cm ]
En subtropisk opret og lidt stivgrenet
plante, der er flerårig, men som slet
ikke tåler frost. Blomstrer hele sommeren med små fine blomster samlet i
blomsterskærme. Dens meget karakteristiske ru blade er mørkegrønne og

meget dekorative. Den skal placeres
i fuld sol og gerne i læ. Sørg for at
vande og gøde flittigt.
Ildkrone kender du måske allerede,
men vidste du, at der findes en række
sorter med blomsterfarver fra hvid,

rosa, røde og violette samt en masse
nuancer i gul og orange?
NB Ildkrone kan du overvintre ved 10
grader C. Om foråret pottes planten
om og klippes tilbage.

Fuld
l
so og høj
varme
Bægerranke - Mandevilla, Dipladenia
[ 40 - 80 cm ]
Fra Brasilien kommer denne meget populære sommerblomst, der udmærker sig
ved at kunne vokse op gennem et stativ,
hvorpå de lange bløde nye skud slynger
sig fast. Den egner sig også som ampelplante – her vil de lange skud blot hænge
ud over kanten. Du fremmer blomstringen
ved at klippe de afblomstrede skud af.
Bladene er flotte og skinnende mørkegrønne. De store tragtformede blomster

holder længe, og planten fortsætter med
at danne nye blomster hen i oktober. Pas
på med at overvande bægerranke.
Bægerranke fås i rød, rosa og hvid.
NB Bægerranke er flerårig, og ønsker du
at overvintre den, så skal temperaturen
være over 5 grader C. Klip planten tilbage, når du potter den om i foråret.
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Plant og plej
sommerblomster
Plantested
Når vejrguderne melder frostfrit vejr, så er du sikker på, at sen nattefrost ikke
skader dine planter. Melder de alligevel, så kan du dække planterne med fiberdug eller flytte krukkerne ind under frostfrie forhold.
Mange holder af at plante sommerblomster i krukker. De fleste sommerblomster elsker at stå solrigt. I krukker og andre beholdere kan du finde den rigtige
placering ved at rokere om; men vælger du at plante i havens bede, så er det
vigtigt, at du får plantet, hvor der er meget sol eller halvskygge. Enkelte sommerblomster egner sig også til mere skyggede forhold. Fjerblomst er et godt
eksempel.

Jord til krukker
Vælg altid en god kvalitetsjord til dine sommerblomster. Når du fylder krukken,
så læg et drænende lag (ca. 8-10 cm) i krukkens bund, inden du fylder 2/3 op
med jord. Tag potten af planterne og sæt dem ned i krukken. Fyld nu op med
jord, så der også kommer jord mellem potteklumperne.

Jorden i bedet
Havejord skal være porøs ned i en dybde på ca. 40 cm og fri for ukrudt. Ibland
gerne lidt god krukkemuld, når du planter dine sommerblomster ud.

Vand
Sørg for, at den jord, som du planter i, er fugtig. Den behøver
ikke være gennemvædet og drivende våd, og vi anbefaler, at
du fugter jorden nogle timer, inden du skal bruge den – især
hvis den er meget tør.
Sommerblomster har mange, men relativt fine rødder. De
vokser hurtigt ud i den nye jord, hvis du sørger for, at der er
god kontakt mellem rodnet og krukkemuld. Når dine planter
er blevet godt etableret i jorden, så vil vanding 1 – 2 gange om
ugen være nok. Igen afhænger det af, hvilken jordvolumen du har i krukken. Jo
mindre jordvolumen, des mindre buffer og dermed hyppigere vanding.
Overvanding sker, når din gode vilje løber af med dig, og du vander for meget.
Især sommerblomsternes fine rødder bryder sig slet ikke om at stå med for
meget vand omkring sig. Skulle det ske, at en regnfuld sommer overvander dine
sommerblomster, så sørg for at stille dem lidt op, så overskydende vand kan
løbe ud af drænhullerne i bunden. Spørg efter krukkefødder i dit havecenter –
de er dekorative og løfter krukken op.
Er du i tvivl om, hvornår du skal vande, så kan du sætte en fugtighedsmåler
ned i potten.

Gødning
Vand med flydende gødning og ibland gødning til din
vandkande én gang hver uge. Alternativt kan vi varmt
anbefale at bruge gødningstabletter. Det er små kuglerunde beholdere med perforeret skal, der langsomt og
over en lang periode frigiver gødning til dine planter. Når
du tildeler gødningstabletter ved plantning, så kan du nøjes
med at vande med rent vand resten af sommeren.

Pasning
Nogle sommerblomster bliver kønnere at se på, når de visne blomster pilles
af. Det er helt op til dig, om du ønsker at nippe de visne blomster af, eller om
du godt kan vente på, at de renser sig selv. Sommerblomster, der har brug for
stativ, så de kan slynge sig, skal tilses, så de ikke stikker af i en helt anden retning; og skulle der være skud, der er knækket i vinden, så er det godt af få det
klippet af. Faktum er, at langt de fleste sommerblomster passer sig selv, når de
blot bliver vandet og gødet.
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Trio ampler

Hvis du godt kan lide frodige sommerblomster – krukker og ampler, der
bare bugner med dekorative blomster
i stærke farver, så er der rig mulighed
for at finde en færdig løsning. I løbet af
de seneste år, er større potter eller ampler med fuldt udvoksede planter blevet
mere og mere eftertragtede.
Du får simpelthen en færdig løsning
med hjem. Amplerne hænger du bare
op – hvis du køber en stor potte, så skal
den lige plantes ned i en krukke eller
kurv.
Trio – mix planter kan du finde i mange
forskellige variationer. Både plantens
art og farvesammensætning kan kombineres, så du får maksimal glæde af dine
planter, og hele arbejdet med at finde
frem til dette har firmaerne bag planteforædlingen taget sig af. Planterne
er simpelthen produceret til at matche
hinanden.
Du finder de flotte færdige sommerblomster i dit havecenter.

Dagliljer til
pryd og pragt
Dagliljer hører til i gruppen af stauder,
der er længelevende, robuste og nemme at have med at gøre. Man kan spore
deres oprindelse tilbage til antikken, for
kineserne har 2.500 år gamle tegninger
af den meget smukke blomst. Faktisk
kender man mest til dagliljen som en
slags grøntsag i Kina. Blomsterne og
blomsterknopperne er velsmagende, og
kan sammen med helt nyudsprungne
blade nydes til mange måltider – enten

friske eller som dampede grøntsager.
Plantens smertelindrende egenskaber
er ligeledes blevet anvendt medicinsk.
I midten af det 16. århundrede kommer
dagliljerne til Europa. Her bringer de
handelsrejsende planterne til Venedig
og Lissabon. Mens man dengang havde
fokus på plantens spiselige karakter, så
har vi i dag mere fokus på de mange fine
krydsninger, som har resulteret i skønne
sorter med masser af farvespil og ynde.

De vilde typer
Holder man sig til de rene arter, så er
dagliljens blomst mindre i størrelsen og
ofte i rene farver. Netop fordi dagliljer er
temmelig robuste, så egner de sig også

Hemerocallis citrina
80 cm høj med limegule relativt
små blomster, der har en fin duft
om aftenen. Lidt grove blade,
der passer fint til den vilde have.
Blomstrer fra juli – august.

til at vokse på mere naturprægede arealer. Her klæder de lidt mindre blomster
bedre landskabet.

Hemerocallis lilioasphodelus
(flava)
80 cm høj med lysegule relativt
små blomster, som holder sig flot.
Duftende blomster. Blomstrer fra
juni - juli

Dagliljer hedder
på latin Hemerocallis
og findes i flere arter, mens
de fleste typer er sorter, der er
fremkommet ved at krydse forskellige arter med hinanden.
Der forædles stadig i at finde nye
spændende sorter med længere
blomstringstid, større blomster, fyldte blomster og
flottere farver.

Plantested

Jordbundsforhold må meget gerne
være veldrænede, men ellers er der
ingen krav til, hvilken jordtype dagliljer bedst vokser i. Hvis det er en meget let og sandblandet jord, så bliver
planterne ikke helt så store; og er
jorden meget næringsrig, så bliver
de højere og mere ”løse” i væksten.
Dagliljer kan både tåle en tørkeramt
sommer og et nedbørsrigt efterår.
Det forudsætter dog, at planterne er
veletablerede og har et fuldt udviklet
rodnet.
Dagliljer har tubeformede rødder,
som planten formerer sig med.
Hvert år danner den en ny mængde
små planter i umiddelbar nærhed af
”moderplanten”. Efter adskillige år
kan pladsen godt blive lidt trang, og
det kan gå ud over blomstringen. Du
kan redde blomstringen ved at grave planten op i efteråret eller foråret,
inden den springer ud igen. Løsn
plantens massive vækst og del den
lidt ud, inden du igen sætter planten
ned.

Placering

i fuld sol eller halvskygge. De ”vilde” typer er mest tolerante over for
skyggede forhold, mens de forædlede sorter er smukkest i fuld sol.

Pasning

med vand de første år efter plantning er nødvendig. Fjern den nedvisnede top i det tidlige forår og gød,
når nyvæksten starter.
Dagliljens blomst holder – som navnet antyder – én dag. Planten danner heldigvis et stort antal blomster,
så der er ofte fine blomster i planterne over en lang periode fra juni
– august. Det kan være nødvendigt
at rense planterne for visne blomster
for at bevare et fint udtryk.
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Sorter af dagliljer
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1

2

3

4

5

6

5

H. ’Abricot Beauty’
80 cm
orange fyldt
✿ juli-august

1

H. ’Joan Senior’
60 cm
cremegul
✿ maj - juli

3

H. ’Chicago Sunrise’
70 cm
varm gul
✿ juni-september

6

H. ’Sammy Russel’
70 cm
orangerød
✿ juli-august

2

H. ’El Desperado’
70 cm
sart gul med røde tegninger
✿ juli-august

4

H. ’Corky’
60 cm
gul på rødbrune blomsterstængler
✿ juni - juli

7

H. ’Catherine Woodbury’
70 cm
sart rosa
✿ juli-august
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7

8

9

10

11

12

8

H. ’Summer Wine’
60 cm
purpurlilla
✿ maj - juli

9

H. ’Strawberry Candy’
60 cm
rosa med røde tegninger
✿ juli-august

10

H. ’Galena Holiday’
70 cm
rød
✿ juni - juli

11

H. ’Crimson Pirate’
70 cm
rød
✿ juli-august

12

H. ’Ed Murray’
75 cm
rødbrune – næsten sorte
✿ juni-august

Planter der passer godt sammen med dagliljer
• Røllike, Achillea

•	Staudehirse, Panicum

• Ærenpris, Veronica

•	Purpursolhat, Echinacea

•	Staudesalvie, Salvia nemorosa

•	Rørhvene, Calamagrostis

•	Brudeslør, Gypsophila

•	Elefantgræs, Miscanthus

• Fjergræs, Stipa
HAVEGLÆDER
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AHORN
Der findes en lang række arter af ahorn. De er for
det meste løvfældende, og mange arter vokser
sig store med skyggevirkende kroner. Man kan
kende ahorntræer på de lappede håndformede
blade og de ”helikopterlignende” frøkapsler.
Ahorn er et flittigt brugt træ til haver, for en lang
række arter og sorter udvikler sig til mindre
træer og buske med iøjnefaldende stammer og løvfarver.

Kend dine træer

- træer binder CO2

Blade
Man kan tælle fem lapper på bladene
hos ahorn. Størrelsen og formen er lidt
forskellig fra art til art, men bladene er ret
genkendelige. Langt de fleste blade er
mørkegrønne, men der findes sorter
med purpurfarve og sorter med helt
lyse blade – enkelte er desuden brogetbladede. Bladstilken er hos nogle
arter mørkere i farven.

Blomster
Ahorns blomster er samlede i halvskærme, og
når de om foråret springer ud, er der travlhed
med masser af summende bier. Senere
dannes frugter, som er tovingede nøddeagtige delfrugter. Blomsterne er ganske
små og oftest gule eller grønlige.

Bark
Skovens og naturens ahorn har grålig bark
med toner af beige og svagt rosa. Overfladen
er let korkagtig. Havesorter som papirbarkløn har kobberfarvet bark og hos rødnervet løn er stammerne hvidstribede.

Form
Ahorntræer har store flotte kroner og
kan blive op mod 30 m høje og vokse
i mange, mange år. De mere havevenlige
arter og sorter bliver 4 – 12 m høje, og både
grenlængde og træets fylde er mere kompakt i
formen.
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• Navr, Acer campestre får som træ en rund krone og udvikler sig til et ca.
10 – 15 m stort træ.
• Ildløn, Acer ginnala bliver et lille flerstammet træ på ca. 5 m. Væksten er
udbredt og får om efteråret et smukt rødfarvet løv.
• Papirbarkløn, Acer griseum bliver 10 – 12 m højt og har en fantastisk
bronzefarvet stamme, hvor det yderste lag falder af i papirstynde flager.
Små blade, yndefuldt og smukke efterårsfarver.
• Japansk løn, Acer palmatum er en art med mange forskellige sorter af
små eller lidt større buske. Grønt løv, purpurfarvet løv, limegult løv med
opret eller overhængende vækstform. Der er mange muligheder for flotte
planter i gruppen af japansk løn.
• Spidsløn, Acer platanoides i den kugleformede version ’Globosum’ eller
sorter med smal vækst eller i form som en pyramide. Grønne blade, røde
blade eller næsten helt sorte blade.
• Sukkerløn, Acer saccharum er et middelstort havetræ, som får de flotteste høstfarver.
• Rødnervet løn, Acer rufinerve får store smukke blade med fremtrædende bladnerver. Meget fin hvidstribet bark. Bliver ca. 8 – 10 m højt.

RØN

Vil man gerne uddanne sig indenfor det grønne, så er læren om træer noget
af det, der godt kan give hovedbrud. Træer kan umiddelbart se rimelig ens ud,
men når man dykker ned i barkens struktur, bladenes form og farve, træets
silhuet og blomster eller frugter, så er der mange forskelle.
Vi fortsætter her i Sommernummeret med to træslægter, som gør en stor forskel i naturen og haverne. Ahorn med sin tiltrækkende blomstring og kulørte efterårspragt og røn, som gennem mange årstider brillerer med dekorative blade,
blomster og frugter.
Træer spiller en stor rolle, når CO2 skal opfanges og lagres. Træer, som giver
føde til en lang række insekter, og som er med til at skabe ly for småfugle.

Et løvfældende og temmelig robust træ, der kan
blive meget gammelt. Røn er forholdsvis små
træer, så de får som regel lov at blive stående
til de selv bukker under. De smukke forårsblomstrende cremehvide blomster samlet i skærme
dufter måske ikke så godt, men bier og andre
insekter har stor glæde af dem. Senere udvikles
farvestrålende bær som bidrager til fuglenes
sundhed og overlevelse. I Danmark vokser den almindelige røn vildt i skove,
hegn og krat. I haverne ynder vi at
plante udvalgte sorter af den almindelige røn, Sorbus aucoparia.

Blade
Rønnens blade er ofte let behårede.
De er enten savtakkede og lappede
eller for de japanske røn – sammensatte. På trods af de relativt store blade, så
fremstår træet med en let skyggende
krone. Hvert efterår farves bladene
gule og rødlige inden bladfald.

Blomster
De fleste rønneblomster er hvide,
cremehvide eller svagt rosa. De
mange små blomster er samlet i halvskærme i enden af korte skud i maj –
juni måned. Duften er mindre skøn.
Efter blomstringen dannes et lille
bæræble i røde og orange nuancer. En enkelt art har hvide frugter.

Bark
Røn er ofte flerstammet. Barken er
grå, helt glat og nærmest glinsende.
De helt nydannede rønneskud er hårede.

·

Form

Almindelig røn, Sorbus aucoparia ’Edulis’ har et meget lavt indhold
af bitterstoffer i frugterne, og er derfor velegnet til syltning og gelé.
S
 øjlerøn, Sorbus aucoparia ’Fastigiata’ vokser langsomt og danner en søjleformet krone.
J
 apansk røn, Sorbus commixta er et lille smalt træ på ca. 7 m med
lange sammensatte blade og rød midterribbe. Fine høstfarver.
Dodong røn, Sorbus ’Dodong’ er fundet i Sydkorea og er et middelstort træ med store sammensatte mørkegrønne blade. Blomstrer i
juni og danner efterfølgende orangerøde frugter. Meget smukke høstfarver.
Bornholmsk røn eller seljerøn, Sorbus intermedia stammer fra Bornholm
og er en stor busk eller mellemstort tykstammet træ på 10 – 15 m. Ægformede mørkegrønne blade, der er lettere savtakkede og gråfiltede på undersiden. Hvide blomster i maj efterfølges af rødbrune frugter. Bruges ofte som
landskabstræ og i læhegn.
Perlerøn, Sorbus koehneana bliver en 2 – 3 m høj busk med overhængende
grene og finnede blade, der farves mørkt purpurrøde inden løvfald. Blomstrer fra maj – juni og danner hvide bær, der holdes længe på busken.
Dværgrøn, Sorbus reducta vokser meget langsomt og anvendes ofte som
toppodning på opstammede træer. Glinsende mørkegrønne blade med
høstfarver i bronze og purpurrøde farver. Hvide blomster i maj og hvide
frugter med rosa kind.
Japansk røn, Sorbus 'Carmencita' med finnede blade, mange små røde
frugter og flotte høstfarver.

·
·

Røn har en graciøs åben krone, hvor
lyset godt kan trænge igennem.
Kronen er forholdsvis bred, men
man har udvalgt rønnesorter med
søjleformet vækst, så der også kan
plantes rønnetræer i de lidt mindre haver.

·

•
Efterårsløv

•

•

•
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er
Jordbær
fibre,
fyldt med
nter og
antioxida
de
andre sun
ting.

Spis 100 g jordbær,
så har du dækket
meget af det
daglige anbefalede
brug af …
• K-vitamin 28%
• C-vitamin 101%
• Folinsyre 33%

Jordbærlimonade
Der er næsten ikke noget, der passer så godt med sommer som jordbær. Når man ser på
statistikken for, hvor mange jordbær vi hver især spiser hvert år, så er det faktisk omkring 3
kg pr. person. Her er der kun medtaget de jordbær, som vi køber – ikke dem vi selv plukker
i egen have.

• Pantothensyre (B5) 6%
• E-Vitamin 5%
• B3-vitamin 5%
• Magnesium 4%
• Fosfor 3%
• B6-vitamin 3%
• Kobber 3%
• Jern 3%

Udover de friske jordbær med mælk og/eller fløde,
så kan du prøve denne limonade
500 g friske jordbær
4 spsk. sukker
Saft fra 2 citroner
750 ml danskvand

Når bærrene er skyllet og stilken er fjernet, så skal bærrene
blendes til en ensartet masse. Tilsæt citronsaft og sukker. Når
sukkeret er opløst, så hæld danskvand ved. Hæld på flaske,
som opbevares på køl i mindst 1 time til den er godt nedkølet.

• Calcium 2%
Daglig anbefaling/gennemsnit pr. 100 g i %
Energiindhold pr. 100
g er 41 kcal – jordbær
indeholder omkring 85%
vand.

30

HAVEGLÆDER

Disse ”smage” passer sammen med jordbær
•
•
•
•
•
•

Fetaost/flødeost
Chokolade
Grøn salat
Grøn mynte og basilikum
Stikkelsbær
Ribs

•
•
•
•
•
•

Rabarber
Citron
Appelsin
Hyldeblomstsirup/saft
Fløde/mælk
Koldskål

•
•
•
•
•
•

Vaniljecreme
Honning
Hasselnødder
Pistacienødder
Mandler
Marcipan

Blåbær
er fyldt med
antioxidanter
og
stoffer, som st
yrker
blandt andet
kredsløbet, hjernen,
kroppens væv og
synet.

Blåbæris - den hurtige
De tidligste sorter af blåbær modner allerede i
slutningen af juli måned. Er sommeren ekstra lun,
så kan du faktisk allerede i midten af juli plukke en
skål fyldt med de lækre bær.
Blåbær smager bedst direkte fra busken. Lune,
saftige og smagfulde søde blåbær, der skal have
lov til at modne helt færdige, mens de stadig sidder fast på planten. Blåbær er dog heller ikke helt
uden brugsevne, når de er frosne. Brug dem som

isterninger i en drink eller fyld en skål på en varm
sommerdag, så børnene både får noget køligt og
sødt.
En anden måde at anvende de frosne bær på er,
når der skal is på menuen. Denne simple yoghurt
is behøver du ikke de store forberedelser for at
lave, og selv i sommerhuset er det enkelt at lave
en portion.

Blåbær er rig
på følgende
• C-vitamin 59%
• Kobber 9%
• Jern 9%
• B6-vitamin 4%
• B3-vitamin 4%

Hurtig og nem
blåbæris

Er du til ”rigtig” is, så smager denne
blåbæris himmelsk

• Pantothensyre (B5)
30%

• 500 g frosne blåbær (eller andre
bær – eks. hindbær)
• 3 – 4 spsk. flydende honning
• ½ l yoghurt naturel
• 150 g friske blåbær til pynt

•
•
•
•
•
•

• Magnesium 2%

Alle ingredienser hældes i en skål og
blendes. Når blandingen har fået en
fast konsistens, så kan den hældes
i glas eller skåle. Pynt evt. med lidt
friske bær og mynteblade.

3 dl blåbær
3 spsk. sukker
3 æggeblommer
100 g flormelis
1 spsk. vaniljesukker
¼ l fløde

Blåbær og sukker koges, sigtes og afkøles. Æggeblommer
piskes med flormelis og vaniljesukker og blåbærmassen
vendes i. Pisk fløden til skum og vend forsigtigt de to blandinger sammen til den færdige is, der sættes i fryseren.

• B1-vitamin 2%

Daglig anbefaling/gennemsnit pr. 100 g i %
Energiindhold pr. 100
g er 48 kcal – blåbær
indeholder omkring 87%
vand.
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Havearbejdet ændrer karakter, for nu er arbejdsopgaverne færre, og det giver mere tid til at nyde haven.
Plante kan du stadig, så er du træt af at hakke, luge og rive, så er der masser af inspiration i denne sommerudgave af Haveglæder.
Plant fx dagliljer eller stauder med purpurfarvede blade – og hvis du har lyst til at plante lidt nyt i dine sommerkrukker, har vi også et bud på det. Måske har du mest lyst til at sidde og nyde en solskinsdag med
artiklen om de nye havetrends i England – det håber vi, du kan lide.
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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