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Planteoversigt
Frugter
• Æble
• Pære
• Blomme
• Kirsebær, sur+ sød
• Morbær

Nøddetræer
• Hasselnød
• Mandel
• Pekannød
• Valnød
• Ægtekastanje

Frugtbuske
• Aronia
• Blåbær
• Bærmispel
• Cannabis
• Figen
• Hindbær
• Hyld
• Rabarber
• Skærmsølvblad
• Solbær
• Stikkelsbærkiwi

Spiselig bundvegetation 
og klatreplanter
Meget produktive 
flerårige planter:
• Humle
• Kål
• Mælkebøtte
• Rucola
• Spinatranke
• Stolthenriks gåsefod
• Sødskærm
• Takkeklap
Andre flerårige planter:
• Anisisop
• Bibernelle
• Bronzefennikel
• Hosta
• Kulsukker
• Oka
• Sankthansurt
• Slangepileurt
• Strandbede
• Syre
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Spiseligt bunddække
• Guldnælde & Døvnælde
• Jordbær
• Kamæleonblad
• Korsknap
• Portulak, have-
• Portulak, vinter-
• Skovjordbær

Spiselige løg
• Etageløg
• Hvidløg
• Kamløg
• Pibeløg, gigant
• Prærieløg, white master
• Sibirisk kantløg
• Skovløg
• Sydafrikansk bladhvidløg

Andre træer og buske
• Ask
• Birk
• Blåregn
• Bøg
• Eg
• Fyr
• Japansk kirsebær
• Jordbærtræ
• Kinesisk mahogni
• Koreakornel
• Kugleakacie
• Kvæde
• Papirbarkløn
• Rødel
• Sichuanpeber
• Sommerfuglebusk
• Tempeltræ

Krydderurter
• Basilikum
• Chili
• Citronmelisse
• Dild
• Estragon
• Hjulkrone
• Kamille
• Koriander
• Løvstikke
• Merian / oregano
• Mexicansk oregano
• Persille
• Purløg
• Rosmarin
• Timian

Køkkenhaven
Rodfrugter’ish
• Gulerod
• Kartoffel
• Rødbede
• Sødkartoffel
Andre grøntsager
• Artiskok
• Asparges
• Broccoli
• Pralbønne
• Stangbønne
• Squash / græskar
• Spidskål
• Tomater

Blomster
Pryd:
• Aurikel
• Dahlia
• Fuchsia
• Høstanemone
• Krysantemum
• Lupin
• Pæon
• Roser
• Stolt kavaler
• Valmue
• Løgplanter..
Spiselige blomster:
• Almindelig aftenstjerne
• Haveløvemund
• Hornviol
• Katost
• Kornblomst
• Krybeklokke
• Lægestokrose
• Mamalukærne
• Morgenfrue
• Solsikke
• Stokrose, alm
• Studenternellike
• Tagetes
• Tallerkensmækker

Planteoversigt forefindes også som excel-regneark, hvormed man kan styre sine planteindkøb.



Interaktivitet og 
korte introducerende speaks

Jeg har som seneste forbedring (august 2020) for 
det første lavet endnu flere oversigter, man kan 
vælge at printe ud og bruge, for det andet gjort 
den så interaktiv som mulig, dvs. i alle oversigter 
er der sat links ind til det respektive indhold, og 
for det tredje er der lavet en del speaks, der 
konsekvent er lagt i detail-
indholdsfortegnelserne/-oversigterne (se oversigt 
her til højre), og hvor der er gjort rede for 
baggrunden for mine valg af  plantetyper og 
indhold generelt. 
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0. Intro planteplan 0:30 
0. Indholdsfortegnelse 3:39
1. Madskov 1:03 
1.1. Karakteristika 1:15
1.2. Frugt- og nøddelund 1:45
1.3. Andre buske og træer 1:30 
1.4. Spiselig bundvegetation og 
klatreplanter 3:18
1.5. Krydderurtehave 0:55 
1.6. Blomsteroverflod 2:04
1.7. Svampe 0:55 
1.8. Køkkenhave 0:41 
1.9. Vinmarken 0:42
2.1. Mønstre at plante efter 3:08 
2.2. Vanding og vand 2:05
2.3. Sten 1:29
2.4. Højbede 0:25
2.5. Pergolaer 1:21
2.6. Store helheder & blandede bede 1:49
2.7. Companion planting 0:40
2.8. Designeksempler 0:32
2.9. Mette & Elizabeth design 2:13

3. Alt det andet 1:10
3.1. Drivhus og orangerie 2:06
3.2. Siddepladser 0:41
3.3. Stierne 0:51
3.4. Kompostsystem(er) 0:59
3.5. Bier 0:36
3.6. Andre smådyr 0:53
3.7. Redskaber 0:41
3.8. Opbevaring og tørring 0:25
3.9. Udekøkken 1:03
3.10. Udebad 0:26
3.11. Trætophus 0:26
3.12.Kunst og æstetik 0:35
4. Faglig og værdimæssig baggrund 0:53
4.1. Min baggrund og plan: At plante 
madskove 4:37
4.2. Permakultur 0:41+0:33
4.3. Jordfrugtbarhed og plantesundhed 1:48

4.4. Værdier og visioner 2:28

I alt ca. 54 minutters overbliksdannende speak



1. Madskov
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1.1. Karakteristiska
1.2. Frugt- og nøddelund
1.3. Andre træer og buske
1.4. Spiselig bundvegetation og klatreplanter
1.5. Krydderurtehave
1.6. Blomsteroverflod
1.7. Svampe
Hvis haven følges tæt og gives meget tid:
1.8. Køkkenhave
1.9. Vinmark

1:03 minutter



1.1. Karakteristika

1.1.1. En madskov indeholder mange træer, til mange formål
1.1.2. Bliv klog på madskove
1.1.3. Mennesker og bøger
1.1.4. Permaculture Design Course
1.1.5. De mange formål
1.1.6. Lag og zoner
1.1.7. De mange sammenhænge
1.1.8. Kontinuum fra ekstensiv til intensiv
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1:15 minutter
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1.1.1. En madskov indeholder mange 
træer, til mange formål

Karakteristika:
• Stor biodiversitet.
• Mange flerårige planter og træer.
• Planterne understøtter hinanden efter princippet ’70% synergi, 30 % konkurrence’.
• Fokus på at flest mulige planter har spiselige dele.
• Er jordforbedrende.
• En madskov kan være alt lige fra få hundrede kvadratmeter til flere hektar.



1.1.2. Bliv klog 
på madskove

I LØBET AF ÉN TIMES VIDEO-
BESKRIVELSER &
ÉN ARTIKEL PÅ FIRE SIDER
Skemaet er lavet sådan, at det 
nogenlunde udtrykker min 
prioriteringsrækkefølge af 
yndlingsfilm. Og så har jeg 
sammensat og valgt dem, så de 
beskrivelser skovhaver 
systematisk, strukturelt, 
indholdsmæssigt og på lidt 
forskellige stadier i udviklingen –
dog alle havende en vis alder, så 
man kan se potentialet i, hvad de 
bliver til.
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HVEM, HVOR, STØRRELSE, WEB KOMMENTARER
Robert And Robyn Guyton
New Zealand, sydligt beliggende på sydøen
2 acres
Titel: Tour a thriving 23-year-old permaculture food forest – an invitation 
for wildness. 
https://www.youtube.com/watch?v=6GJFL0MD9fc&t=8s
19:31 min

Én af mine yndlingsfilm om madskove æstetisk set. To yderst sympatiske 
mennesker udstråler dét, det handler om. At LEVE MED naturen, lade 
diversiteten udfolde sig med styrede initiativer. Samtidig er der en lang 
række info’s om, hvad og hvordan en madskov etableres og er.
Ejerne siger bl.a.:’Jeg har ikke som sådan gjort noget klogt i madskoven, 
jeg er blevet mindre tilbøjelig til at blande mig i naturens iboende 
intelligens og organiseringsevne.’
’Naturen ’realigner’ os’, livet understøttes og vi afstår at ødelægge. Så 
vokser overflod af sig selv ud og op.’

Geoff Lawton
Australien, Channon, New South Wales (subtropisk)
https://www.youtube.com/watch?v=hCJfSYZqZ0Y&t=6s
Titel: The forested garden: What is at food forest?
13:11 min

Filmen viser meget smukt udviklingen i en madskov henover en årrække, 
fra etableringen hvor der er minimalt udbytte, til når den produktive skov 
bliver dominerende.
Den beskriver hvordan dyr er en del af designet.
Alle elementerne er tilpasset hinanden for at speede tempoet op i forhold 
til den slags udbytte, vi måtte ønske af skoven.
Et levende robust system, hvor jordkvaliteten forbedres over tid. Med 
større udbytte end andre landbrug i forhold til input. Permanent 
fødevareforsyningssikkerhed uden at forvolde skade på jorden, tværtimod 
at gøre jorden mere resilient. 

National Geographic har lavet en kort beskrivelse af Martin Crawfords 
madskov, den forklarer det virkelig godt på kort tid. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_m_0UPOzuI&t=87s
Titel: A forest garden with 500 edible plants could lead to a sustainable
future. Short film showcase.
Ca. 5 min.

Mira Illeris & Esben Schultz har skrevet en meget glimrende portrætartikel
af Crawfords have. Jeg kunne godt hive highlights ud, men det ér lidt 
dobbeltarbejde. Læs den! Og den komplementerer National Geographics
film.

Martin Crawford 
Sydengland
2 acres
https://www.youtube.com/watch?v=GFbcn06h8w4&t=42s
Titel: Martin Crawfords forest garden
13:15 minutter

Grundprincipper: 
Man laver et grunddesign, hvor man planter træer i forskellig størrelse på 
en måde, så de samarbejder og understøtter hinanden frem for at 
konkurrere.
Der er meget lidt input udefra, skoven etablerer sig selv, når den er 
designet. Man blander sig selvfølgelig, men ikke på en traditionel måde 
med at fjerne ukrudt – mere at man eksperimenterer med 
plantesammensætninger, der fremelsker hinanden. Kun i starten påfører 
man store mængder bioklip og flis. Man efterligner den normale 
selvetablerende natur, der altid over nogle årtier vil gro til skov, men når 
man understøtter, så sker det dels hurtigere, dels får man den slags 
planter og dermed funktionalitet / udbytte, man ønsker sig, og man får 
holdt de områder åbne, som man ønsker sig åbne.
Ikke to skovhaver er ens, og de er i konstant udvikling, aldrig statiske. Det 
er naturens lovmæssighed.

(Menneskene på stedet er i baggrund)
USA, Trumansburg, NY state
6 acres
Titel: 10 year old food forest – feral, dense, productive
https://www.youtube.com/watch?v=rzPf20kuQeA
http://www.edibleacres.org
9:09 minutter

Man vandres igennem en 10 år gammel madskov med et klima lignende 
det nordeuropæiske. Fin, natur-ydmyg gåtur gennem madskoven, med 
specifikke planteeksempler, men ikke fokus på madskovsprincipper.

https://www.youtube.com/watch?v=6GJFL0MD9fc&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=hCJfSYZqZ0Y&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Q_m_0UPOzuI&t=87s
https://permakulturgaarden.dk/wp-content/uploads/2016/08/Martin-Crawford%C2%B4s-Skovhave_-et-CO2-lagrende-dyrkningssystem-Tidsskrift-om-permakultur-nr.-1-2009.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GFbcn06h8w4&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=rzPf20kuQeA
https://www.youtube.com/redirect?v=rzPf20kuQeA&redir_token=a-4NwckD4v3XG23PKr3MZhVCIfd8MTU4NTE2NzU2N0AxNTg1MDgxMTY3&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fwww.edibleacres.org


1.1.3. Mennesker og bøger

Crawford har også skrevet ’biblen’ om forest gardening, der kan udgøre 
en manual at bygge efter / få inspirationer fra. Ikke alt kan overføres til 
dansk skovhaveetablering.
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Nogle sværger til Dave Jacke’s to bøger om 
skovhaveetablering frem for Crawfords.



Aiah Noack

Stephen Barstow

Tycho Holcomb & Karoline Nolsø Aaen 
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Birgit Rothman



Aiah Noack har Naturplanteskolen i 
Hedehusene. Hun er spiselige blomster-

nørd mm., holder mange kurser.
naturplanteskolen.dk

Stephen Barstow bor i Nordnorge, er 
meget rejsende og holder foredrag om de 
80 planter med mange flere, som han har 

skrevet bog om. Han holder også 
fremvisninger af sin have.

edimentals.com

Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb
lever bæredygtighedsprincipper

360 grader rundt, de bor i økolandsbyen 
Friland på Mols.

permakulturhaven.dk
youtube.com/channel/UCY4lSOePNmRa7

40QqXGuqug

Birgit Rothmann holder til på Samsø under 
navnet ‘Kærbakkens Permahave’. Hendes 

fine sted kan besøges, og hun laver 
havedesigns.

gallerirothmann.dk
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http://www.naturplanteskolen.dk/
http://www.edimentals.com/
http://www.permakulturhaven.dk/
https://www.youtube.com/channel/UCY4lSOePNmRa740QqXGuqug
http://www.gallerirothmann.dk/


1.1.4. Permaculture Design Course (PDC)

• Mit PDC fik jeg i 2016.
• Bill Mollison er grundlæggeren af permakultur, nu 

afdød. Hans manual er grundbog for alle, der 
arbejder med permakultur.

• Man kan få en grundlæggende viden om 
permakultur fra Geoff Lawtons hjemmeside, hvor 
der er en lang række videoer og artikler og links. 
Hans arbejde er helt uden sidestykke flot!
geofflawtononline.com

12

https://www.geofflawtononline.com/


• Skovhavens formål er bl.a.:
– Produktion af mad, dvs. utilitaristisk
– Bæredygtig natur, dvs. naturalistisk
– Videnskabelig – udforskning af planter, jord
– Praktiske kurser og uddannelse
– Community-skabende
– Æstetik / rekreation
– Sundhedsfremmende / terapeutisk
– Symbolsk
– Moralsk
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1.1.5. De mange formål
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Candela Vargas har skrevet speciale om etablering af skovhaver (Københavns Universitet 
august 2016). Det udmærker sig bl.a. ved at give konkrete eksempler på veletablerede og 
gamle skovhaver, til inspiration for etablering af nye. 



1.1.6. Lag og zoner
Lag
1. Trækroner
2. Mellemstørrelses træer
3. Buske
4. Urter
5. Bunddække
6. Rodfrugter, spiselige eller gavnlige 

i øvrigt (rhizospere)
7. Klatreplanter (vertikalt lag)
8. Vand
9. Mycelium (den underjordiske del af 

svampe). Spiselige svampe muligt.
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Zoner
1. Beboelse og plukke-afgrøder
2. Lave afgrøder
3. Højere afgrøder / begyndende frugtskov
4. Skov
5. Frizone
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Candela Vargas illustration



1.1.7. De mange sammenhænge
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1.1.8. Kontinuum fra ekstensiv til intensiv

• Naturskov, dvs. naturen gives frit slag, evt. i en allerede etableret 
skov, der ikke længere styres på nogen måder. Der kan etableres 
åbne værens-rum, og sporadiske stier kan nænsomt etableres, hvis 
mennesker skal have adgang til skoven.

• Savanne, dvs. blandede spredte træer og naturligt forekommende 
dyr. Ikke Indhegnet.

• Nøddeskov, evt. med græssende køer og/eller får. Indhegnes af 
hensyn til dyr.

• Allédyrkning, f.eks. med hvede mellem nyttetræer. Indhegnes kun 
hvis naturligt forekommende dyr ødelægger høst.

• Frugtplantage, evt. med fjerkræ til jordhold og –forbedring, dyr. Dy 
indhegnes eller sættes i rullende store bure, frugtplantage kræver 
ikke som sådan indhegning.

• Skovhave, kan designes og være forskellige grader af intensiv, dels 
som ung, hvor design dynamisk tilpasses forholdene, dels i forhold til 
at plukke og bruge afgrøder. Indhegnes delvist eller helt.
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Ekstensiv pleje

Intensiv pleje



1.2. Frugt- og nøddelund

20

FRUGTTRÆER
(opstillet i prioriteringsrækkefølge)

1.2.1. Æble
1.2.2. Pære
1.2.3. Blomme
1.2.4. Kirsebær – sur og sød
1.2.5. Morbær

NØDDETRÆER
(opstillet alfabetisk)

1.2.6. Hasselnød
1.2.7. Mandel
12.8. Pekannød
1.2.9. Valnød
1.2.10. Ægtekastanje

FRUGTBUSKE
(opstillet alfabetisk)

1.2.11. Aronia
1.2.12. Blåbær
1.2.13. Bærmispel
1.2.14. Cannabis
1.2.15. Figen
1.2.16. Hindbær
1.2.17. Hyld
1.2.18. Rabarber
1.2.19. Ribs
1.2.20. Skærmsølvblad
1.2.21. Solbær
1.2.22. Stikkelsbærkiwi

1:45 minutter



FRUGTTRÆER
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1.2.1. Æble
Malus
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Æblesorter

Æblekursus hos Aiah Noack med smagning 
af æbler samt info om robusthed/størst 
modstandsdygtighed i forhold til sygdomme 
etc. afstedkommer valg af følgende sorter:
• ‘Rød ananas’: Tidligste æble, besværlig 

pga. kort brugssæson. Skal beskæres 
hårdt for udbytte. Men smager godt og 
smager af første danske æbler, ligesom 
når man har tidlige jordbær.

• ‘Discovery’: Er også tidlig, smager skønt. 
Hvis jeg skulle plante eet træ, så blev det 
det.

• ‘Rød Gråsten’: September høst. Smager 
dejligt af netop tidligt efterår.

• ‘Summer Red’: Smager super godt, syrligt i 
smagen. Får dog ret tit frugttræskræft. 

• ‘Rubinola’: Smager godt, mere sødt i det. 
Er i høj grad skurv-resistent.  

• ‘Ingrid Marie’: Et klassisk dansk æble og 
god til at blive gemt helt indtil december. 

• ‘Filippa’: Kan gemmes længe. Giver ren 
klar most, som de nok er bedst egnede til. 
Løsner sig før de er modne, dvs. de skal 
plukkes eller man skal være vågen mht. 
opsamling.

• ‘Elstar’: Krydsning af golden delicious og 
ingrid marie. Kan gemmes.

• ‘Belle de boscop’: Madæble med meget 
højt c-vitamin indhold.

• ‘Cox orange’: Jeg holder meget af den sort 
som en sen sort, æblet er fast, halvtørt og 
sødligt med kraftig aroma. Godt spiseæble 
men egner sig også til bagværk. Afhængig 
af gode vækstbetingelser.

• Hvis begrænset til 5 sorter: Discovery, 
Summer Red, Rubinola, Elstar, Cox orange.
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Jeg forstår godt, at det er æblet, der 
bruges i biblen omkring syndefaldet. For 
æblet ér på bedste vis skamløst i sin 
vækst!  Det kan virkelig undre mig, at vi 
ikke har velsmagende æbletræer stående 
på alle pladser, alle hjørner, alle steder, 
hvor mennesker kan plukke dem. 
Etablering af allemandseje af frugter må 
blive det nye i kommunalt regi J
Det kan undre mig, at vi ikke, som fransk-
mændene gør det omkring vinhøsten, 
samles i flok og høster æbler og laver saft 
og juice til efteråret og vinterens forbrug. 
Virkelig fejrer overfloden!
På Strøybergsvej havde vi kun to 
æbletræer, men de gav i overflod i i hvert 
fald 3 måneder, og resten opbevarede vi i 
et par måneder til spise- og juiceforbrug. 
Dvs. vi var selvforsynende med kun to 
æbletræer i 5 måneder af året.
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Mit bonsai-
æbletræ, 18 år gammelt
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Jeg har haft det siden 2000, Claras 
fødselsår. Iduns æbler holder de nordiske 
guder aldersløse, og på samme måde 
spiser vi som et lille ritual ét æble ad 
gangen, som vi deler i det antal bidder, vi er 
mennesker til at spise det den respektive 
dag. Det smager så komprimeret og intenst, 
at jeg aldrig har kendt mage. I 2017 gav det 
ingen æbler, det er kun sket få gange. De 
fleste år kommer 20-30 meget fine æbler. 
Træet har fået særlig betydning her på 
Frederiksberg, hvor vi anno 2019 bor på en 
grund, hvor vi ikke må plante træer.
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I 2018 var der kun ét æble, bestøvning var der meget lidt af. Til gengæld fulgte jeg æblet tæt, 
det minder om liv – og død. Altings forgængelighed.
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8. april 2019

27. december 2018

12. december 2018

4. december 2018

10. oktober 2018

13. november 2018



I år ser det meget bedre ud, trods en kold maj. Jeg har fået en væsentlig mere bi-venlig have.
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17. april 2019

18. april 2019

23. april 2019

4. juni 2019

8. april 2019

4. juni 2019

Mere end 20 
dejlige æbler, som 

vi begyndte at 
spise af ultimo 

august.

28. juni 2019
23. august 2019
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Naturen skaber overflod og kerer ikke om spild 
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Eller rettere: Spild er næring. Så derfor: Det vi ikke høster, 
går i cirkulation. Og vi høster aldrig 100%. Mindst 30% 
bliver tilbage til mikronæringsstofferne og de synlige og 
større dyr. Om end visse afhegninger realistisk set er 
nødvendige i forhold til rådyr og vildt sine bosteder.



Men der skal selvfølgelig:
- spises friske æbler, 
- de skal kunne opbevares længe, 
- der skal laves æblesaft, 
- æblegrød, 
- æblecider 
- tørrede æbler 

med meget mere…
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1.2.2. Pære
Pyrus communis
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Foto: pixabay

• Dyrkning: Cirka som æbletræer, 
men gerne endnu mere fokus på 
sol og læ. Pæretræer er ikke 
selvbestøvende, hvorfor der skal 
plantes som minimum to træer.

• Sorter: ‘Clara Friis’ er en rund 
septemberpære, der skal spises 
ret hurtigt. Den er lidt sart over 
for diverse sygdomme, men den 
smager virkelig godt. 
‘Conference’ er en oktoberpære, 
der kan gemmes og er mere 
robust. Den er aflang i formen. 
Dens skind er lidt ru i det, så 
mange foretrækker at skrælle 
denne sort.



1.2.3. Blomme
Prunus domestica

• Jord: Plantes i kalkholdig og 
veldrænet jord. 

• Sorter: ‘Opal’: Tidlig høst, midt 
august. Rødbroget. Saftig. 
‘Victoria’: Flotte rødgule blommer 
med god aromatisk smag. Midt 
september. 
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1.2.4. Kirsebær – sød og sur
Prunus avium & P. cerasus

• Sødkirsebær: Plant to typer: ‘Stella’ og  
‘Sunburst’.
Husk: De fleste er selv stirile, så plant 
bestøvere.

• Surkirsebær: Fantastiske til saft, lille let 
træ til f.eks. hegn.
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1.2.5. Morbær
Morus spp.
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Etablering og jord: Plantes fra maj til 
september. Det kan trives på tørre og 
magre jorde, og det kan blive meget 
gammelt med tyk stamme og krogede 
grene. Træet er let at forme som man 
måtte ønske det, endda til espalier. Minder 
lidt om brombær. 
Høst: Der er modne bær i august, der er let 
fordærvelige. 
Sorter: Brug ’morus nigra’ – deres frugter 
er de bedst smagende. 
Brug: Morbær er som sagt let fordærvelige, 
så det er ligesom med nogle jordbærsorter: 
De skal spises direkte fra træet som en 
frydefuld helsansningsakt. De kan dog 
fryses og bruges i smoothies i 
vinterhalvåret.

Foto: pixabay



NØDDETRÆER
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1.2.6. Hasselnød
Corylus avellana
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Jord og sted: Hasselnødder kan vokse de 
fleste steder i Danmark, men skal stå på en 
solrig plads med læ for at give et godt udbytte 
af nødder. Man bør plante tre forskellige sorter 
for at sikre bestøvningen og dermed et udbytte 
af nødder. Selv om mange af os opfatter 
hassel som en busk, anbefaler forskerne at 
gøre den til et træ. Enten ved kun at bevare 
det stærkeste skud og skære øvrige skud bort, 
eller ved at pode hasselgrene på en god 
grundstamme. 
Sorter: Køb følgende tre typer: ‘Cosford’, 
‘Hallenska kæmpe’, ’Rød Zellernød’.

Foto: pixabay
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1.2.7. Mandel
Prunus dulcis

Sorter: Kun ‘ferskenmandel’ (mest robust) og ‘sødmandel’ (kræver dog mere varme) kan 
dyrkes i DK. 
Dyrkning: Træerne bliver 4-10 meters højde. De får smukke lyserøde blomster i foråret. 
Selvbestøvende. Bærer efter ca. 5 år.
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1.2.8. Pekannød
Carya illonoinensis

• Pekannød findes naturligt i 
Nordamerikas midt- og sydstater. Den 
er vinterhårdfør, men for at modne 
nødderne, kræver den at stå på 
havens absolut varmeste spot. Sorten 
‘Snaps Early’ har (ifølge Birgit 
Rothmann) vist sig som en af de 
bedste at plante i dk. 

• Er et løvtræ, der er i familie med 
valnød. Bliver i Nordamerika 25-40 
meter højt.

• Mit kendskab til træet er foreløbig 
teoretisk, og jeg ved endnu ikke, hvor 
man kan købe det – min forestilling er 
blot, at det hører til i madskoven, hvis 
der findes særligt varme spots.
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1.2.9. Valnød
Juglans regia

Valnødder er ofte meget udbytterige og 
nødderne er dyre at købe, så ét træ er 
relevant at plante, måske to. 
Jord og sted: Det skal have læ, sol og 
næringsrig jord. Det er et solitærtræ 
nærings- og pladsmæssigt set. Blanddog
gerne store træer og dværgtræer, der 
bærer hurtigere. 
Høst: Det giver udbytte efter 4-8 år. Det er 
løvfældende med det smukkeste løv. Midt 
på sommeren står det i elegante 
blågrønne farve og lyser op med klaser af 
limegrønne, umodne valnødder. 
Sorter: Brug ikke franske sorter. Brug 
‘Grøndal’, der er hårdfør, tyndskallet og 
rigtbærende. Andre sorter: ‘Amphyon’, 
‘Fejø’, ‘Geisenheim 139’, ‘Klostervalnød’.
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1.2.10. Ægtekastanje
Castania sativa
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Ægtekastanje. Kaldes i permakulturkredse for det ultimative træ blandt træer med spiselige 
kvaliteter. Det årlige udbytte kan være meget stort, og kan sammenlignes med udbyttet af 
enårige kornsorter. Se også spisekastanjer.dk
Brug: Nødderne kan spises friske, enten kogte eller ristede på panden. De kan også 
afskalles, hvorefter de kan holde i flere år og males til mel til brød, grød mm. Dog kræves 
tålmodighed, udbyttet ligner noget efter 8 år, men boomer efter 12 år og fremefter. 
Sorter: Jeg har købt følgende sort, 3 træer er plantet hos Mette Kaarsberg, 3 venter på at jeg 
finder den rette jord:

Foto: pixabay

http://www.spisekastanjer.dk/


Mandorla-formen afslører sig her. Sådan et syn her er for mig et konkret udtryk for, hvad 
livet handler om for både mennesker, dyr og planter. I det ydre har vi en naturlig og 

relevant beskyttelse. I det inderste afsløres det fineste og dyrebareste. Viden, indsigt og 
tid til at dykke indefter, dvs. langsomhed, tålmodighed og dvælen, kan føre os mod det 

inderste, kan give os en fin høst. At sanke i den frie natur bliver mig stadig mere dyrebart.
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Pernille og jeg mødte denne kastanje i 
en park på Frederiksberg. Jeg har taget 
frø fra den, men har ikke kunnet få styr 
på sorten.
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FRUGTBUSKE
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1.2.11. Aronia
Aronia sp.

• Dyrkning: Både tørke- og fugttolerante, 
så nemme at dyrke. Selvbestøvende.

• Smukke, både ved forårsblomstring og 
med efterårsløvet, jfr. billede.

• Brug: Meget høj koncentration af 
antioxidanter. Bær er ikke gode rå, 
fantastiske i marmelade og juice.
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1.2.12. Blåbær
Vaccinium

Blåbær til havebrug kan efterhånden købes i mange 
sorter. Det er primært forskellige amerikanske sorter. 
Jeg har ikke undersøgt dem i detaljer, fordi jeg har i 
Nordjylland i henholdsvis Rebild Bakker og ved 
Vesterhavet, i Rødhus ved vores sommerhus, nogle 
fantastiske plukkesteder med hensyn til vilde blåbær. 
Nuvel, man bruger lang tid på det, de er svære at 
finde og er ret små, men deres smag er intens på en 
svulstig måde, og det er en hyggelig social akt at 
plukke sammen, ligesom jeg tænker, at det med 
maden og måltidet gerne må være en lang og 
langsom proces, når man har weekend eller ferie. 
Pandekagerne med kæmpe portionen af blåbær til 
‘at fråde’, som det kaldes af min søn Sebastian, er 
hans og kæreste Cathrines værk efter vi brugte et par 
dejlige timer sammen i lyngen i juli 2019.
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Lidt mere om det at plukke selv
Noget særligt hyggeligt ved det at plukke i 
DK er også, at man ofte er oppe imod 
vejrliget – vind og regn. Primo august 
2019 drog Dorte og jeg i sommerhus for 
bl.a. at plukke blåbær, og vi var vidne til 
et kæmpe regnvejr nærmende sig fra 
vest. At mærke vinden, der højner 
hastighed, temperaturen der falder, 
luftfugtigheden der stiger, mens man 
roligt plukker videre, er en sanse-
oplevelse jeg nødigt vil være foruden. Vi 
stoppede først plukningen, da de første 
regndråber ramte os. En kop te under 
halvtaget, mens man sidder og gør 
bærrene rene og lytter til og indsnuser 
duften af de tunge dråber, der rammer 
græsset, fuldender dagen.
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Vil du lytte med på et ‘rulletordenvejr’ fra en 
dag, hvor jeg sad under halvtaget i 
sommerhuset, kan du det her (2 minutter). 
Det sker meget sjældent i dk, at tordenvejr 
ruller på den måde. Optaget i 2019.
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1.2.13. Bærmispel
Amelanchier alnifolia
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• Dyrkning: Meget nem at dyrke, kan trives stort set 
alle steder. Selvbestøvende.

• Sorter: Den mest højtydende og velsmagende er 
‘A. Alnifolia’ (ifl. Tycho). Bliver 2-3 m. høj, smukke 
hvide forårsblomster, flotte røde efterårsnuancer.

• Brug: Små blålige bær, minder om blåbær med 
blåbær-æble-mandel-lignende smag. 

Foto: pixabay



1.2.14. Cannabis

54

Den opmærksomme beskuer vil bemærke 
cannabis-planten på næste side. Enhver 
Colorado-havemand/-kvinde dyrker til eget 
forbrug. Det er lovligt i dén stat. Jeg har ingen 
planer om at dyrke det J



Kæmpe +20-årig figentræ i Jeromes sydeuropæiske drivhus.
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1.2.15. Figen
Ficus carica



56

Min far og mor har en fantastisk figen, der 
stort set hvert år giver frugter i overflod, og 
som jeg kan få alle de stiklinger fra, jeg 
ønsker mig. Den vokser ude, men jeg 
kunne også ønske mig at sætte en i 
orangeri, så sæsonen bliver væsentlig 
længere.
Figen kan også fryses og puttes i 
smoothies.



1.2.16. Hindbær
Rubus ideaeus
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Dorte har hindbær i vildskab i sin have, og 
hun har lovet at levere alle de stiklinger, som 
jeg skal bruge. 
Nogen betragter hindbær som en invasiv art, 
de helst vil plukke kun i vild natur. 
Jeg vil begge dele. Både plukke når jeg går tur 
med hunden Olga, og have dem tæt på, så 
man kan gå ud i bare tæer og spise af dem i 
over 2 måneder, mens man løbende også 
plukker til fryseren, så vinterens smoothies 
kan være forsynet med hindbær, ligesom man 
kan lave marmelade og putte dem i kager af 
forskellig slags. 
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Jeg laver hyldeblomstsaft til alle i familien hvert år. De findes så mange steder i 
den frie natur, så man kan overveje, om man skal have på egen grund. 

Jeg synes nu, at de er smukke og dufter dejligt, så et par 
buske / træer vil jeg gerne have. 

Hyldebærsaft smager godt til vinterdrikning.

1.2.17. Hyld
Sambus nigra



I fri natur på Egholm.
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1.2.18. Rabarber
Rheum x hybridum
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Dyrkning: Rabarber kommer igen år efter år. Den 
kræver næringsrig og fugtig jord for at give højt 
udbytte, kan trives i både fuld sol og halvskygge.
Sorter: Plant forskellige typer: ‘Victoria’. 
Jordbærrabarbersorten ‘Red champagne’. 
Vinrabarberen ‘Timberley Early’ eller ‘Holsteiner
Blut’
Brug: Der kan høstes små fine og lidt større 
rabarber 2-3 gange gennem en sæson. Rabarber 
kan bruges til grød, trifli, kompot, saft mm. 



1.2.19. Ribs
Ribes rubrum

• Karakteristika: Løvfældende busk, der 
bliver 1-2 meter høj og lige så bred. Nem 
og traditionel busk i danske haver. Danner 
store klaser, der er høstmodne i juli. Jeg 
har kendskab til sorterne ‘stanza’ og 
‘rovada’.

• Brug: Kan spises rå. Men er særligt egnede 
til gelé, marmalade, og alene eller 
allerbedst som del af rødgrød. 
Ribs er om noget en ‘mormor-frugt’, jeg har brugt 
mange timer som barn (tvunget) med at plukke dem, 
hvorfor jeg nok først forelskede mig i dem, da jeg selv 
blev mormor :) 
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1.2.20. Skærmsølvblad
Elaeagnus umbellata
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• Dyrkning: Bliver knap 2m høj og bred. Ynder sol. 
Fremmedbestøvende.

• Karakteristika: De sølvfarvede blade er gode til 
dekorationer, også tørrede. Kvælstoffikserende, 
kan tåle kraftig vind. Så den bruges både under 
frugttræer som gødningskilde og til læ-steder. 

• Brug: Bær høstes omkring september. Kan 
bruges til juice, henkogning, smoothies og spises 
direkte fra busken. 

Foto: pixabay



1.2.21. Solbær
Ribes nigrum
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I huset på Strøybergsvej har vi i 
mange år haft tilstrækkeligt med 
solbær i én produktiv busk. Til 
marmelade, saft og frosne til 
smoothies. 
Det er en nem og ukompliceret 
bærbusk at have, bliver 1-2 meter høj 
og bred.
I år har jeg eksperimenteret med at 
tørre bærrene, det giver flere 
spisemuligheder, f.eks. oven på 
yoghurt.
Der skal kun plantes mange buske, 
hvis man satser på andelshavere.



1.2.22. Stikkelsbærkiwi
Actinidia arguta
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Dyrkning og sorter: Husk at plante én han, 
f.eks. Sorten ‘Tage’ eller ‘Nostino’ for hver 
seks hunplanter, f.eks. ‘Kens red’. Sorten 
‘issai’ er selvbestøvende. 
Den er en kraftigt voksende slyngplante. 
Efter tre år kan den vokse op til 7 meter på 
en sæson, og det er også først her, den 
begynder at give frugt. 
Brug: Den giver i overflod af dejlige søde 
bær, der som navnet siger smager som en 
kombi af stikkelsbær og kiwi. 
Aiah Noack /Naturplanteskolen er eksperter 
i dem. Det er også der, jeg har taget billedet.



1.3. Andre træer & buske
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1.3.1. Ask, almindelig
Fraxinus, excelsior L.

• Ask er naturligt hjemmehørende i dk, hvorfor 
det hører til i madskoven. Det er en tung og 
hård træart, som både er velegnet til møbler, 
redskaber og som godt brænde.

• Der findes både han-, hun- og tvekønnede 
træer. Bliver op til 25-30 meter og kan blive 
2-300 år gammel. Er meget robust i forhold 
til jord og vand.

• Nordisk mytologi fortæller, at hele verden 
var et kæmpestort asketræ - Ask Yggdrasil. 
Vikingerne blev kaldt for ask-mænd 
(se www.trae.dk, som er dk’s træportal, vedligeholdt af 
Teknologisk Institut).
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1.3.2. Birk
Betula sp.

• De har et meget tæt rodnet (en skiverod), der ligger i  
overfladen, og som tager næring fra de fleste andre planter. 
Hverken græs eller blomster kan overleve, ligesom at de vil 
kvæle de fleste øvrige træer, de plantes sammen med. De kan 
ikke så godt lide vind, så derfor kan de ikke bruges på de 
mest forblæste steder. 

• Udbytte og funktionalitet som valgparametre, så skal der 
være: ‘Sukkerbirk’ (Betula lenta) fra Nordamerika, der danner 
et lille, højst 8 m højt træ. Barken er sortbrun og minder om 
barken hos surkirsebær. Kronen bliver efterhånden 
rundkuplet. Bladene er aflangt ægformede med hjerteformet 
basis og fint savtakket rand. Løvets høstfarve er gul. 
Sukkerbirkens saft kan samles om foråret og anvendes til 
fremstilling af sirup og sukker. I gæret stand kan den drikkes 
som birkevin.

• freysplanteskole.dk/birketraer har gode billeder og 
beskrivelser af mange forskellige slags birk.
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• Vildvoksende arter i DK er ‘dunbirk’ og 
‘vortebirk’, og fra dem kan man også tappe 
saft. Læg dog mærke til de vidt forskellige 
krav til jord, som de har. Grundlæggende 
ligner de udseendemæssigt hinanden ret 
meget. De bliver begge mellem 25 og 30 
meter høje. Deres bark er hvid og skaller af 
i tynde flager, når træerne bliver ældre. 
Dunbirk kan gro på alle jordtyper – også på 
fugtige, sure og tørveholdige jorde, hvorfor 
dunbirk ofte er det træ, der indvandrer 
først. Dunbirk kan ikke tåle meget vind, 
men klarer sig fint i frost. Vortebirk vokser 
godt på sandet og tør bund – men kan 
heller ikke tåle vind. Man kalder derfor 
vortebirk for ”sandbirken”.

• En anden sjov birketype, når vi tænker på 
en helt anden type funktionalitet er: 
‘Papirbirk’ (Betula papyrifera) fra Nord-
amerika, der kan blive ca. 25 m høj og har 
ofte flere stammer. Kronen er bred og åben 
med hængende grene. Bladene er ovale og 
mørkegrønne med en gul høstfarve. 
Papirbirken er den birk, hvis bark har de 
hvideste flager. Den tåler en del skygge og 
kan plantes på fugtig grund, men trives 
dog bedst på en ret tør plads. Barken af 
papirbirken blev af Amerikas indianere an-
vendt som papir. 
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1.3.3. Blåregn
Wisteria sinensis
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Blåregn i Botanisk 
Have Kbh. Duften er 
himmelsk! Se også 
næste side pergola-
eksemplet fra 
Aalborg. Den danner 
dejlig skygge og hule-
følelse, når den 
bruges ved pergola.



• Karakteristika: Eksplosiv vækst og 
blomstring i maj og juni. Den findes også i 
violette, hvid og rosa nuancer. Den er såvel 
en god klatreplante i større træer, på 
husmure eller hængende fra pergolaer. 
Bruges også fint til afskærmning. Der 
dannes efter blomstring bælge, som er 
giftige. Kan beskæres.
• Bemærk at planten kan blive gammel, 

samt meget tung, så underlag og 
materiale at vokse opad skal være robust.
• Placering og dyrkning: Den er især glad for 

en lun, solrig syd- eller sydvestvendt plads 
i veldrænet jord. Vand gerne i de første par 
pr.

70



1.3.4. Bøg
Fagus sylvatica

Både som træ og som hæk behøver bøgen 
ikke nærmere præsentation. Danmark ér 
bøgetræernes land! Enhver skovhave skal i 
min optik have et par bøgetræer, og også 
gerne et enkelt rødbøg-træ. Lidt billeder er 
samlet for at ‘samle appetit’.
Det første billede er fra Rebild Bakker, hvor jeg 
hvert år, lige neden for Tophuset ved starten af 
gåturen, holder øje med dette her gamle 
bøgetræ omkring d. 1. maj.
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Og her er vi kommet en uge længere hen på sæsonen og jeg er gået længere ind i 
skoven. At lægge sig under træet og kigge op i himlen gennem løvet, er det bedste bevis 
på, at NU er foråret for alvor kommet!



Bøg kan også vælges at blive brugt til at danne 
allé, så stynes og beskæres træerne kraftigt 
ved siderne, mens de gives frit lejde opefter. 
Her er der en allé ved Ledreborg i Lejre. Læg 
mærke til lågen og korset, der er sat på højen 
nede for enden af alléen.



1.3.5. Eg
Quersus

Udover at egetræet på alle måder er et smukt 
og fantastisk træ, så skal det også være i 
madskoven for dets typisk smukke og lange 
løvfaldsproces.
Egetræet bærer også smukke agern, til glæde 
for mange dyr.
Gamle egetræer er ideelle at kravle i, bygge 
hule i, eller bare kravle op og sidde i.
Og H.C. Andersen skriver så smukt om ‘Det 
gamle egetræs sidste drøm’, at der er al mulig 
grund til at have mindst ét egetræ i skovhaven. 
Eg er langsomtvoksende, man planter det vel 
mest for de kommende generationer, så derfor 
plantes det sammen med flere 
akkumulatortræer, dels så dets vækst 
understøttes, dels så der ‘sker noget’ på 
stedet, mens træet vokser sig til.
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1.3.6. Fyr
Pinus cembra

Der findes mange forskellige slags fyrretræer. De er 
bestemt ikke i min kategori ‘yndlings-træer’, men jeg 
tænker, at der skal være et par fyrretræer for 
kontrastens skyld, og fordi de (fleste) trods alt står 
stedsegrønt i vinteren. Kan man sætte et af træerne, så 
det passer med et vue fra huset, så har man lavet en 
bæredygtig måde at have udendørs juletræ med 
lysekæde på, således at man ikke hvert år spilder et 
træs liv på at fælde det og have det stående én måned.
Man kan vælge sine sorter ud fra f.eks. koglernes form, 
eller man kan vælge træet for dets form eller farve. 
Ovenfor et billede af blågran, som er blandt mine 
favoritter som juletræ, og til højre en (vistnok) rødgran 
med aflange kogler.
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1.3.7. Japansk kirsebær
Prunus serrulata

Japansk kirsebærtræblomstring 1. april 2019 ved Bispebjerg Kirkegård

Japansk kirsebær findes i 
adskillige forskellige 
sorter, hvor kroneform og 
blomsterfarve varierer. 
De er avlet, så de er 
robust voksende her i dk. 
Plantes bedst om 
efteråret, i fuld sol og i en 
leret og næringsrig jord. 
Ofte beskæres træet, og 
det foregår bedst fra midt 
juli- midt september.
Jeg synes, at træet har 
sin plads i madskoven for 
sin tidlige påmindelse om 
forår.
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1.3.8. Jordbærtræ
Arbutus unedo rebra

• Karakteristika: Et stedsegrønt træ, kan 
blive op til 10 meter, der vokser i 
Sydirland og de vestlige egne af 
middelhavsområdet, især i sur jord. 
Blomsterne er svagt hvide eller lyserøde 
og krukkeformede, de hænger i klaser og 
blomstring er i oktober-november. Træet 
og især blomstring er smuk, og 
blomsterne tiltrækker bier. 

• Brug: Frugterne modner efter et års forløb, 
først bliver de gule, senere røde, og de 
sidder på træet samtidig med 
blomstringen. Frugten er et rundt bær, ca. 
2 cm. i diameter. Man skal have de rigtige 
sorter for at få god smag. Kan spises rå 
eller kogt. Bladene bruges også 
medicinsk. 
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1.3.9. Kinesisk mahogni
Toona sinensis

• Placering/dyrkning: Vil gerne have sol, 
vokser ikke i fuld skygge. Ikke krævende 
mht. jord. Kan klare hård frost. 

• Karakteristika: Løvfældende. Det er et 
slankt træ og kan derfor underplantes 
med andre afgrøder. Bladene bliver om 
foråret lyserøde, derefter cremefarvede, 
sensommer mørkegrønne og får gule 
høstfarver.

• Størrelse: Op til 8 meter. Men må gerne 
trimmes til en størrelse på ca. 2 meter, 
så bladene kan høstet.

• Blomstring: Blomstrer i juli, 
overvældende duft. 
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• Brug: Blade har en løgagtig smag og kan bruges i salat. Kan også tilsættes kogte retter og 
suppe. De kan også tørres, knuses og bruges som krydderi eller laves til sennep. Har højt 
proteinindhold, vitamin A, B1, B2, C, E, calcium og jern. Frøene er endnu mere delikate og kan 
spires på samme måde som lucerne. Træet afbrændes i templer som røgelse.



1.3.10. Koreakornel
Cornus kousa chinensis
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Karakteristika: En busk eller lille træ. Den 
dufter afsindigt godt! Og de hvid blomster 
er fantastisk smukke i hele juni-juli 
måned. I slutningen af blomstringen bliver 
de mere og mere rosa. 
Brug: I august afløses blomstringen af en 
lille kødfuld frugt, der bliver hængende 
længe på stiklen. Den er rød og ligner lidt 
morbær. Den kan anvendes til marmelade. 
Skindet er lidt bittert, men indeni er den 
sød og saftig, i retning af abrikos-smag.



1.3.11. Kugleakacie
Rubinia pseu. ‘ambraculifera’

• Karakteristika: Løvfældende kugleformet 
kronet med spinkle grene og små grønne 
blade. Kræver almindelig næringsrig og 
veldrænet havejord. Sol / halvskygge. 
Tåler beskæring.

• Størrelse: 3-5 meter højt, kuglen bliver 
med tiden op til 5 meter i diameter, 
medmindre den beskæres.

• Jeg valgte 4 af disse træer på 
Strøybergsvej, stående i lige række foran 
huset med god plads mellem dem. De 
egner sig også fint som allétræer. De giver 
et roligt og stabilt vue. Her billeder fra p-
plads ved min bopæl på Frederiksberg.
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1.3.12. Kvæde
Cydonia oblanga

• Karakteristika: Busk eller træ, der kan blive op til 5 
meter højt, det er selvbestøvende. Er almindelig i 
Sydeuropa og Mellemøsten. Det står med smukke 
blomster om foråret, og har dekorative og spiselige 
frugter i oktober. Løvet changerer også smukt 
henover sæsonen.

• Dyrkning: Der skelnes mellem cydonia oblonga af 
rosenfamilien, der er den bedst spiselige type, og 
japankvæderne (chaenomelis japonica), der dog 
også kan spises. Træet trives bedst i fuld sol og læ.

• Brug: Kvædefrugter er i sig selv sure. Når de 
tilberedes, ændres farve og smag. Bruges til tærte, 
is, konfekt og juice. Skal opbevares nogle uger, indtil 
den er moden.
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1.3.13. Papirbarkløn
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• Karakteristika: På Strøybergsvej
købte jeg en papirbarkløn som 
køkkenvask-vue. Den fremstår 
særegen hele året rundt.

• Træet har en dekorativ kanelbrun 
bark, der ruller, efterhånden som 
træet vokser. Det har flotte 
grønne blade, små grønne 
blomster i maj-juni og smukke 
efterårsfarver, der skifter 
nuancer mange gange.

• Placering og dyrkning: Trives i sol 
/ halvskygge. Vokser i almindelig 
veldrænet og fugtig havejord. Er 
langsomt voksende.



1.3.14. Rød-el
Alnus glutinosa
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• Rødel er et virkeligt godt træ til companion
planting og det er kvælstoffikserende. 

• Det bruges i adskillige kontekster og mange 
steder som pionertræ i madskoven!

• Der plantes altid i flere lag i højden, og efter 
princippet companion planting, således at de 
forskellige buske og træer understøtter hinanden, 
dette gælder især designs, hvor rød-el indgår. 

• Rød-el kan også bruges som klatrestativ for f.eks. 
humle.



1.3.15. Sichuanpeber
Zanthoxylum schinifolium
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• Placering/dyrkning: Fuldt hårdfør til dk. Har 
brug for frugtbar jord, lys, gerne fuldt solrig 
plads, ikke for tørt.

• Karakteristika: Løvfældende. Op til 3 meter, 
kan dyrkes som busk i stedet for træ. Der 
kommer først bær efter 4 år eller mere.

• Brug: Birgit Rothman kalder den, ‘Min 
bedste krydderiplante i haven’. Frugten 
bruges som sort peber men smager mere 
nuanceret / kompleks, aner af citron, anis, 
enebær, solbær og gran. Efter plukning skal 
bærrene tørre nogle dage. Unge blade kan 
bruges som smag i suppe. Et klassisk 
kinesisk krydderi. 



1.3.16. Sommerfuglebusk
Buddleja davidii

• Er en løvfældende busk med en tragtformet, men 
dog overhængende vækst. Blomstringen foregår 
over en lang periode fra juli til september. 
Blomsterne ligner syrenblomster, og de sidder 
samlet i tætte klaser. Duften er sød og krydret. Den 
findes med mange forskellige farver fra lyserød, til 
pink og lilla blomster. Bliver op til 2 meter i højde og 
bredde. 

• Den er et must for tiltrækning af nektarsøgende 
insekter. 

• Den er taknemmelig at dyrke, den er hårdfør, kræver 
halv- eller helsol og en almindelig veldrænet jord.
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1.3.17. Tempeltræ
Ginkgo biloba

• Dyrkning: Trives i sol / halvskygge, læ, 
almindelig næringsrig og veldrænet jord.

• Karakteristika: Pyramideformet vækst, 
læderagtige blade og smukt gult efterårsløv. 
Bliver op til 10 meter højt, 3 meter bredt. 
Levende fossil med rødder tilbage til for 270 
mio. år siden. 

• Brug: På hunplante er der blommeagtige, 
gulgrønne frugter, der stinker af harsk smør. 
Derinde bagved sidder en nød, der kan 
knækkes, og som er den, der bruges. Træet 
er meget velkendt som medicinplante i 
kinesisk medicin, mod bl.a. Koncentrations-
besvær, dårligt blodomløb, svimmelhed. 
Bemærk at du ikke må købe hanplante 
(som der er flest af på markedet), hvis du vil 
bruge nødden, den findes kun i hunplanten.
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1.3.18. Oversigt: De største træer

Ca. 15 meter høje, 8-12 
meter i diameter:
• Valnød 
• Ahorn (ikke omtalt her)

• Eg
• Ask
• Bøg
• Fyr
• Akacie (kun kugleakacie 

omtalt her)
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Ca. 15 meter høje, 4-6 
meter i diameter:
• Tempeltræ
• Pawpaw (ikke omtalt her)

• Jordbærtræ
• Pekannød
• Birk
• El (kun rødel omtalt her)

• Kirsebær

Ca. 10 meter høje, 8 
meter i diameter:
• Spisekastanje
• Jordbærtræ



1.3.19. Flere træer, flere funktioner

Når man vælger sig sine træer og buske, så 
er det at vælge af hensyn til funktionalitet / 
formål altafgørende. Der er som væsentligste 
funktionalitet i denne planteplan valgt ud fra 
træets spiselige dele, sekundært om træet 
er et godt companion-træ. Der er også 
perspektivet, at nogle træer er gode 
akkumulatortræer, der bruges i madskovens 
unge dage. 
Der skal selvfølgelig være flere andre slags 
træer i madskoven, udvalgt ud fra flere andre 
funktionaliteter, men jeg lader sted, 
landskab, jord, sol og vind afgøre, hvilke der 
skal plantes til den tid. 
Æstetikken skal altid også indtænkes i 
planteplanen. Noget, der har fascineret mig 
gennem tiden er, hvor forskellige træers 

stammer ser ud. Jeg har gået igennem skove 
og parker kun med tunnelsyn på træstam-
merne, hvilket igen kan give den der helt 
særlige oplevelse af at se på en ny måde. På 
Strøybergsvej plantede jeg en papirbarkløn 
lige uden for køkkenvinduet, både for det 
fine løv henover året, især efterårsløvet var 
magisk, og for at kunne kigge på den altid 
skiftende stamme. 
At tænke alle årstider ind i designet er også 
vigtigt, så der flest mulige måneder om året 
er noget at kigge på. 
En parameter mere (af mange flere), man 
skal vælge buske og træer ud fra, er duft. 
Der vises nedenfor lidt forskellige eksempler 
og billeder ud fra de nævnte parametre.
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Birgit Rothmanns favorit-træer til skovhaver (jfr. side 206-210 i hendes bog) er bl.a. (med lidt 
forskellige argumenter):
• Jordbærtræ. Stedsegrønt træ på 10 meter. Blomster i efteråret, hvilket er rigtig godt for 

bier, der ofte sulter her, bærer spiselige frugter fra blomsterne fra sidste år på samme tid.
• Kinesisk mahogni. Kan blive 8 meter højt, men trim i vores klima til 2 meter. Både blade 

og frugter kan spises. Blomstring i juli med dejlig duft.
• Sichuan- eller szechuanpeber. Kan blive 3 meter højt. Frugten bruges som peber. Unge 

blade bruges i supper.
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Funktionalitet: Duft

• Duften omkring et æbletræ med modne æbler er inciterende. Men så er der også alle 
buskene og træerne med duftende blomster, såsom syrener og hyld; de to slags træer gør 
mig altid forårskåd. 

• Koreakornellen går jeg forbi i maj-juni på Frederiksberg, når jeg går tur med Olga, og jeg 
beruses af duften! 

• Samt husk, jfr. tidligere slides, blåregn, hvis der stiles efter kraftige dufte om foråret, samt 
til lidt senere på sommeren kinesisk mahogni. 
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Funktionalitet: Træstammeudseende
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Billederne er begge taget på 
Frederiksberg oktober 2019.
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Funktionalitet: Smukt sent løv



Drosselvejs lys om efteråret, hvor bl.a. bøgehækken ‘står i brand’.

95



1.4. Spiselig bundvegetation og 
klatreplanter

MEGET PRODUKTIVE 
FLERÅRIGE PLANTER
1.4.1. Humle
1.4.2. Kål
1.4.3. Mælkebøtte
1.4.4. Rucola
1.4.5.Spinatranke
1.4.6. Stolthenriks gåsefod
1.4.7. Sødskærm
1.4.8. Takkeklap
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BUNDDÆKKE
1.4.20. Græs
1.4.21. Guld- & døvnælde
1.4.22. Kamæleonblad
1.4.23. Korsknap
1.4.24. Portulak, have-
1.4.25. Portulak, vinter-
1.4.26. Skovjordbær

ANDRE FLERÅRIGE 
PLANTER
1.4.9. Anisisop
1.4.10. Bibernelle
1.4.11. Bronzefennikel
1.4.12. Hosta
1.4.13. Jordskok
1.4.14. Kulsukker
1.4.15. Oka
1.4.16. Sankthansurt
1.4.17. Slangepileurt
1.4.18. Strandbede
1.4.19. Syre

LØG
1.4.27. Etageløg
1.4.28. Hvidløg
1.4.29. Kamløg
1.4.30. Pibeløg, gigant
1.4.31. Prærieløg, 
white master
1.4.32. Sibirisk kantløg
1.4.33. Skovløg
1.4.34. Sydafrikansk 
bladhvidløg
1.4.35. Opbevaring af løg

3:18 minutter



MEGET PRODUKTIVE 
FLERÅRIGE PLANTER
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1.4.1. Humle
Humulus lupulus
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• Dyrkning: En flerårig urt, der er meget robust 
og vokser op til 6 meter på en sæson. 
Formeres ved frø eller roddeling under 
hvilestadie om vinteren. Det er en plante, der 
vokser vildt i mange grøfter og skovkanter, og 
i skovhaven skal den snarere holdes i skak 
ved at høste skud ivrigt, end at man bekymrer 
sig for dens vækst.

• Brug: Blomsterne bruges til medicin, te og 
især øl. Til madlavningsbrug er skuddene 
først på sæsonen, dvs. i april-maj, de mest 
interessante. De bruges stort set på samme 
måde som tynde asparges men har deres helt 
egen delikate smag.

• PS. Er navnet på latin ikke bare skønt? Det 
minder mig om en trylleformular fra Harry 
Potter universet. J

Foto: Pixabay



99Foto: Pixabay



1.4.2. Kål
Brassica oleraceae

• Størrelse: Op til 3 meter.
• Plads: Solrigt til let skygge.
• Tidspunkt for såning: I potter i marts. Priklet ud i maj. Kan også formeres via stiklinger 

(Daubenton).
• Sorter: ‘Daubenton’ (den jeg har erfaring med) er glatbladet, mens ‘Scottish Pentland Brig’ 

er krølbladet og ‘Taunton Deane Cottagers Kale’ (se billede fra Birgit Rothmanns have) er 
lettere lilla i stænglen. 

• Blomstringstidspunkt / høsttidspunkt: Blomstring ca. i juni. Mine sorter vokser hele året.
• Brug: Blade kan spises friske, kogte, fermenterede og syltede. Blomsterknopper kan 

bruges som broccoli. Blomster kan spises på salater.
• Stephen Barstows samling af flerårige kål viser, at kål ikke behøver være en afgrøde, som 

skal sås og plantes hvert år. Planterne, der når en højde på 3 meter, er gamle franske, 
engelske, tyske og belgiske sorter, som næsten var tabt og glemt, hvis ikke det var for 
nogle få standhaftige familier i de forskellige lande. 

• Har købt frø hos Myrrhis i 2017 og selv dyrket frem samt et par planter fra 
Naturplanteskolen i 2018.
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Begejstret! 
På det ene billede er de næsten 
lige plantet ud. På det andet ses 
størrelsen af et brugbart blad 
nogle måneder senere. 
Udbytte har været helt vildt i 2017-
2019!
Vi bruger kål rå, i juice, svitset, 
fermenteret, stuvet etc.
Bemærk at kun nederste blade 
spises af diverse larver, snegle 
mm. (indtil nu).
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Birgit Rothmann, Samsø
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De gule blomster tiltrækker bier i den 
tidlige sommer – og kan spises, de 
smager citrus-agtigt men med en 
snert af kålens smag i sig også. Lige 
før udspring kan de spises som 
’broccoli’.
Det øverste billede er fra Katrine og 
Tychos have på Friland, hvor de 
formerer til salg. 
De to øvrige billeder fra egen have.
Man kan også vælge at høste egne 
frø fra frøstandene, jfr. billedet til 
højre. 
For nyligt så jeg frøstandene brugt i 
blomsterbuketter fra en fancy 
københavnsk blomsterbutik, de gav 
et vildt præg til buketten og var godt 
stativ for blomsterne deromkring.
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1.4.3. Mælkebøtte
Taraxacum finale

• Plads: Solrigt til let skygge.
• Blomstring: Forår og sommer.
• Formering: Kurvblomstfamilien. Frø og roddeling.
• Vinter: I milde vintre kan man finde grønne 

planter.
• Brug/høst: Hele året. De gule blomsterblade er 

søde og neutrale og kan puttes i salat eller 
drysset i pandekager. Blomsterne gør sig også 
godt i urtete. Bladene er gode i salater året rundt, 
dog mindst bitre før og efter blomstring. Bemærk 
dog at bitterstoffer er gode for fordøjelsen, så 
derfor kan det være en god ide også blot at spise 
videre af dem, mens de blomstrer. Unge rødder 
kan bruges i suppe. Ældre rødder har gennem 
historien i knappe tider været brugt som 
kaffeerstatning, hvor den tørres før brug.  



Var jeg ikke forelsket i mælkebøtten før, så 
har i hvert fald tre mennesker sat aftryk i mig 
med deres forskellige opmærksomhed på 
mælkebøtten og fået mig til at se planten 
som noget helt særligt.
Heksen fra Rold, Dannie Druehyld har vist 
rundt i Rold Skov og hyldet mælkebøtten. I 
hendes bog ‘Vild vegetarmad’ (1985, s. 29) 
skriver hun om den, udover dens brug i 
madlavningen, at den er blodrensende og 
bloddannende. 
Den indeholder kalium, er rig på mineraler 
og vitaminer. Den har gennem tiderne været 
anset som både magiplante og lægeplante. 
Den står symbolsk for sammenhold, idet de 
mange små blomster i mælkebøttehovedet 
symboliserer ‘vi er alle i samme båd’. 

Druehyld fortæller, at den bl.a. derfor blev et 
symbol for kvinder, og den uddeltes, da 
kvinderne i 1915 marcherede til kongen for 
at takke for stemmeretten. 
rebildporten.dk/rebild/planlaeg-din-tur/dannie-margrethesdatter-
druehyld-gdk597842

Bemærk i øvrigt, at kvindernesbygning.dk
brugte mælkebøtten som logo, da den første 
indsamling foregik i 1896. Bl.a. Emma Gad 
var en væsentlig drivkraft for, at det meget 
visionære samlingssted for kvinder og 
kvinders aktive fællesskaber blev bygget. 
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Den næste, der har sat aftryk er Tycho 
Holcomb, der med ægte kærlighed i øjnene 
på et kursus udbrød, ‘jamen mælkebøtten er 
da det mest konkrete bevis på Guds 
eksistens, det må enhver da kunne se’. 
Det som andre anser for dens ukrudtsegen-
skab, anser han for dens styrke og enorme 
robusthed. Udover at den kan vokse stort set 
alle vegne, hvor den ikke sprøjtes med gift, 
så kan alle dele af den spises stort set året 
rundt, og den kan bruges medicinsk. 
Og så tilføjer han på sin superlativliste (s. 
205-206): Den er elsket af bier og af os. Det 
er en plante, der har udviklet sig sammen 
med græssende dyr, og den kan derfor tåle 
at blive ædt eller plukket igen og igen. 

Fra et jordfrugtbarhedssynspunkt, så er den 
et klassisk eksempel på naturen i arbejde. 
De lange dybe pælerødder løsner jorden 
omkring planten og forhindrer nedsivning af 
næringsstoffer. Den er således ideel ethvert 
sted, hvor jorden er kompakt – og den finder 
gerne selv derhen. 
Den pumper næringsstoffer op fra de dybere 
jordlag og bidrager til, at jorden beriges og 
gøres åben for, at andre planter kan vokse 
omkring den. 
Derfor skal plantes ifølge Tycho ikke fjernes, 
men enten spises eller skæres ned og indgå 
i jorddække, hvis man ønsker færre 
mælkebøtter. 
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Den tredje, der har sat aftryk i mig, er Tina 
Søiland, der i 2006 lavede fotoserien 
‘Fandens’. Hun har taget billeder af 
afblomstrede mælkebøtter. Man ser tydeligt, 
hvordan hver eneste lille frøsamling ved 
første øjekast er næsten ens, men ved 

nærmere eftersyn fremstår vidt forskellige. 
Jeg har købt billederne samlet som en bog. 
Det er nærmest en lille meditation at bladre 
bogen igennem. Jeg har med Tinas tilladelse 
taget et billede af blot to tilfældige 
frøhoveder fra bogen.
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1.4.4. Rucola / Sandsennep
Dipliotaxis tenuifolia

• Type: Korsblomstfamilien. 30-50 cm høj urt med 
løs vækst og mange aflange blade, samt gule 
blomster om sommeren. Har en bitter og skarp 
smag. 

• Formering: Breder sig flittigt ved frøspredning. 
• Brug: Både blomster og salat spises i salat fra 

tidligt forår helt hen til oktober.



Mange ting gror bedre, jo mere der bruges 
af dem, f.eks. rucola. Det er da en Guds 
gave! Et princip ligesom kærlighed:  Jo 
mere det gives, jo mere er der af det. Og 
vel også pengeøkonomiens grundprincip? 
Hvis vi tør gøre det…

Det der ‘gror som ukrudt’ er netop ikke 
ukrudt – men naturens overflod. Mange 
tror, at for at ‘det gælder’, så skal det være 
svært for haveejeren ‘at få planterne til at 
gro’. Men de gror altså selv! Det er 
naturens grundprincip. Derfor i min både 
nutidige og fremtidige have: Vi følger 
naturens flow. Hvad vil helst gro hvor 
hvilke år og under hvilke vejromstændig-
heder? Og så spiser vi de planter, der 
dette år er de mest produktive – og har 
fred omkring de planter, der ikke trivedes 
dette år men som sikkert gør næste år.
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• Navn / oprindelse: Spinatranke har fået sit 
botaniske navn, Hablitzia, efter Carl Ludwig 
Hablizl (1752–1821), en preussisk født 
botaniker.

• Karakteristika: Spinatranke er en flerårig, 
meget kraftigt voksende klatreplante, som 
trives specielt godt i et køligt, nordisk klima. 
Som dens kaldenavn, Kaukasisk spinat, 
indikerer, stammer spinatranke oprindeligt fra 
Kaukasus, hvor den vokser vildt og trives med 
en relativ kort vækstsæson. 

• Tidspunkt for såning / sætning: De bittesmå, 
blanksorte frø af spinatranke behøver kulde 
for at spire. Man kan så dem om efteråret 
eller i løbet af vinteren og stille potten 
udendørs, og de vil spire i det tidlige forår. Sår 
man først om foråret, må man hjælpe 

spiringen på vej ved at stille potten i 
køleskabet i et par uger, inden den stilles ud. 

• Spinatranke er en lidt langsom starter. Det 
første år bliver den sjældent særlig stor og 
man skal ikke høste af den, men i stedet lade 
den samle kraft og vokse til. Når planten er 
blevet et par år gammel, vil den til gengæld 
kunne vokse i metermål på en enkelt sæson. 
Den er slyngende med et væld af store, 5-12 
cm lange, blade. Først på sæsonen er 
bladene hjerteformede, senere aflange, 
nærmest spydformede blade. Spinatranke er 
meget kraftigt voksende i forårsmånederne 
og kan vokse op til tre-fire meter i højden. 
Visner ned sidst på sommeren.
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1.4.5. Spinatranke
Hablitzia tamnoides



• Vinter: Spinatranke fryser helt ned om 
vinteren, men er vinterhårdfør og skyder 
igen fra basen i det tidlige forår – faktisk vil 
man ofte opleve, at planterne skyder så 
småt allerede i det sene efterår og i løbet 
af vintermånederne. 

• Plads: Spinatranke trives i bedst i 
halvskygge eller skygge, dog vil den skyde 
tidligere om foråret, hvis den er plantet, så 
den rammes af forårssolen. Er ikke 
krævende, men bliver flottest i en god 
muldet jord. Bør ikke tørre ud.

• Brug: Når planten er vokset til kan man 
begynde at høste af den virkelige 
delikatesse: De tidlige skud. Allerede i 
februar-marts kan der høstes af de rødlige, 
nærmest pink, skud. Ældre planter vil 
kunne skyde med flere hundrede skud, der 
kan skæres af og spises, som man ville 

spise asparges – både friske og let 
tilberedte er de en tidlig delikatesse med 
en mild og god smag. Når planterne er 
kommet ud over de første par år, er de 
utroligt robuste, hvilket betyder at de kan 
tåle, at man høster af skuddene - og 
planten er derefter i stand til at skyde nye. 
Derefter skal man dog lade planten være, 
så den kan sætte skud, der kan få lov til at 
udvikle sig. Høst også blade og blomster 
hele sommeren.

• På FB-siden Friends of Hablitzia kan man 
følge årets gang for spinatrankeentusiaster 
over hele verden.

• Har købt frø hos Myrrhis i 2017. Såede 
selv. Plantede ud i 2018 to steder i haven, 
nøglehul 6 og ved siden af 
regnvandstønde.
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Udbytte: Det afhænger af laget
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Friske blade til 
salat.

Forårets skud 
er  asparges-
agtige og 
bruges som 
sådanne. 
(jeg tager billede heraf i 
2020, når mine planter 
er tre år gamle).

Ældre blade til stuvninger.

Julis blomster smager også 
godt i salaten.



1.4.6. Stolthenriks gåsefod
Chenopodium bonus-henricus

• Formering: Frø og roddeling. Første år bruger den al 
energien til at danne rod. Fra år to når den fuld størrelse. 

• Vækstform: Klump, pælerod. 
• Højde: 80 cm. 
• Skyggetolerance: Fuld sol til let skygge.
• Vinter: Hvilestadie. 
• Brug: Blade, frø, skud. Den er aktiv fra tidligt forår til sent 

efterår, kan således høstes gentagne gange. De nye 
blade er gode til salat, de ældre er bedst tilberedte. 
Bruges som man ville bruge spinat. 
Frøene høstes let med hånden. Før de kan bruges skal 
dog både den brune skal og laget af saponiner fjernes. 
Detaljebeskrivelse i ‘Permakulturhaven’ s. 221 eller: 
Karoline og Tycho er så glade for planten, at de har lavet 
et næsten 20 minutters planteportræt af den på 
YouTube: youtube.com/watch?v=mI1fuqzNg2s
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Foto: Pixabay

https://www.youtube.com/watch?v=mI1fuqzNg2s


1.4.7. Sødskærm
Myrrhis odorata

• Størrelse: Op til 1½ meter høj. Når 
planten trives godt kan den have svært 
ved at holde sig opretvoksende, og kan 
således komme til at fylde betydeligt i 
omkreds.

• Plads: Sødskærm trives vel i halvskygge, 
hvor jorden er humusrig og ikke alt for tør. 
Gerne
under et træ. Kan også trives i krukke.

• Tidspunkt for såning/sætning: Flerårig 
staude. September-februar. Sødskær-
mens frø kan være længe om at spire, og 
de kræver en kuldeperiode. Frø dækkes 
med 1-2 cm. jord. Alternativt kan man 
flytte nogle af de små selvsåede planter til 
der hvor man vil dyrke planten. Flytter 
man større planter i foråret, vil planten 

ofte kunne skyde fra nogle af de mindre 
rodstykker som følger med planten.

• Blomstring/høst: Sødskærm lyser op i 
haven når den stå med de hvide 
blomsterskærme i maj måned.

• Karakteristika: Kaldes også spansk 
kørvel. Insektplante. Er fundet beskrevet i 
litteraturen tilbage i 1648. Sødskærm 
eller Spansk Kørvel som det ofte bliver 
kaldt, er i middelalderen ført til norden af 
munke, nok mere som lægeplante end 
som madplante. 
Planten kan bruges som høj bunddække 
under spredt træbevoksning. 
dr.dk/tips-fra-dr/tips-og-raad/seernes-have/havens-
planter/fakta-om-sødskaerm.htm
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Brug: Rå/tilberedt. Bladgrønt, skud, blomster.
Alle dele af planten er spiselige. 
Roden på de ældre planter kan blive stor og 
roeagtig. Roden kan koges hel eller rives og 
bruges fx i urtefrikadeller, men kan også 
bruges rå revet i salater, og endelig kan den 
syltes som asier. 
Bladene har i stor stil været anvendt i det 
gamle landkøkken i supper. Stuvede blade i 
en blanding med grønkål er også gode. 
Frøene er søde med anisagtig duft og smag. 
De aflange umodne frø har en endnu 
kraftigere, sødlig lakridssmag end bladene og 
kan, mens de endnu er grønne, stødes og 
anvendes i kager, is og andre desserter. De 
umodne grønne frø er gode at gumle på, i stil 
med lakridsrod.
Frøene skifter farve og bliver mørke og hårde 
ved modning. De hele modne frø kan bruges 
på samme måde som hele nelliker, er 
velegnet fx som krydderi i kålretter. 

Er også velegnet til kryddersnaps - det 
giver en grøn, duftende drik, der kan 
minde om grækernes ouzo. Man kan 
lade snapsen trække på både blade, 
rodstykker og de umodne grønne frø.
Af frøolien får man anethololie, som 
bruges i Kongen af Danmark-bolcher.
Og sidst men ikke mindst: De smukke 
blomster kan også spises.

Foto: Pixabay



Sødskærm giver:
• Højt udbytte
• Lang høstsæson
• Er modstandsdygtig
• Alsidig
• Indeholder mange mineraler, 

antioxidanter og vitaminer
• Er god for miljøet
• Smager skønt!
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1.4.8. Takkeklap
Bunias orientalis

• Oprindelse: Kaukasus og sydlige Rusland. 
• Formering: Frø, roddeling. Særdeles venlig 

for bier og andre insekter. 
• Vækstform: Klump, pælerod. 
• Høst: Fra tidlig forår til sent efterår. 
• Blomst: Gul
• Højde: 100 cm. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Brug: Blade, skud, blomsterknopper, 

blomst, rod. De første blade egner sig 
bedst til at spises rå i salater. Ældre blade 
bruges i varme retter. Umodne 
blomsterstande ligner broccoli, og kan 
spises som sådan. Hen mod 
sensommeren skyder roden med fornyet 
energi. 
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De blomsterstande, der når at gå i blomst, 
kan også spises, og smager sennepsagtigt.

Foto: Pixabay



Karoline & Tycho har deres have fyldt af 
takkeklap. 
Læg mærke til hvid kløver i bunden som 
levende jorddække og kvælstofkilde.
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ANDRE FLERÅRIGE PLANTER
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1.4.9. Anisisop
Agastache foeniculum
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• Størrelse: 100-150 cm høje ret bred 
buskagtig staude.

• Plads: Solrig plads med næringsrig jord.
• Tidspunkt for såning/sætning: De er kortvarig 

flerårige. Det vil sige, at hvis man ikke 
omplanter eller deler dem hvert 2-3 år, så 
bliver de pludselig væk et forår. De sår sig 
selv, eller man kan selv tage frø og så de 
næste år. De spirer godt, bare man husker at 
små frø ikke må dækkes ret meget med jord. 
De er også nemme at stiklingeformere eller 
dele.

• Blomstringstidspunkt / høsttidspunkt: De 
blomstrer fra juni/juli til den første frost. 
Rører man ved bladene eller blomsterne har 
den en forbavsende stærk lakridsduft.



• Sorter/arter: I dk bruges primært to slags. 
Nemlig den almindelige med blållilla
blomster. Og den hvide, der også kaldes for 
lakridsmynte (set hos Jerome, se billede). 
Der findes flere arter, der alle kommer fra 
Amerika. Der findes også en asiatisk art, 
Agastache rugosa der bruges som medicin 
i Kina. Alle disse arter krydser, hvis de står 
i nærheden af hinanden.

• Brug: Som krydderi egner den sig til salat, 
pynt på desserter og bagværk, fiskesovs, 
kød m.m. Den tåler kogning uden at miste 
lakridssmagen. Bladene kan bruges som 
slik. Man kan lave en velsmagende te af 
den, både af friske eller tørrede 
blade/blomster. Det er en fremragende 
snapseplante, hvis man kan lide 
anis/myntesmag.
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1.4.10. Bibernelle
Sanguisorba minor

• Formering: Vindbestøves. Spredes med frø. Kan 
også deles.

• Vækstform: Klump. 
• Blomster: Små mørkerøde blomsterhoveder, der 

dannes på korte stilke midt på sommeren.
• Højde: 30-50 cm, staude med aflange smalle 

mørkegrønne blade fra roset.
• Skyggetolerance: Fuld sol til let skygge. 
• Jord: Foretrækker tør, gerne kalkrig jord. 
• Vinter: Grøn. 
• Brug: Spis bladene hele året. Smagen er let 

agurkeagtig. 
• Købt hos Aiah Noack 2017.
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1.4.11. Bronzefennikel
Foeniculum vulgare

• Type: Bronzefennikel er ret udbredt som staude. 
• Størrelse: Op til 150 cm.
• Placering: Fuld sol og halvskygge, i klakrig, let tør 

og klakrig jord.
• Brug: Tages skuddene i en højde af 10–20 cm 

(målt hvor yngste blad titter frem fra stænglen), 
er de en delikatesse. Søde, saftige og møre kan 
de spises rå i salater eller alene som snack. I en 
wokret går de også meget fint. Resten af sæson-
en er bladene dejlige som krydderurt – ikke 
mindst til fisk.

• Karakteristika: Det er en flot og karakteristisk plante. Når den efter nogle år er blevet en 
tæt plante, er det godt at tynde ud i skuddene om foråret, tag ca. halvdelen. 
Bronzefennikel har bittesmå frø, der også kan anvendes i madlavningen. Frøene spredes 
let i haven, så man finder bronzefennikel hist og her næste forår. Første år bliver 
planterne ikke ret store, så de kan få lov at passe sig selv, indtil man følgende efterår 
eller forår flytter planterne der hen, hvor de skal blive.
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1.4.12. Hosta
Hosta sieboldiana

• Type: Aspargesfamilien. Stammer fra Japan.
• Størrelse: Klumpformet kraftig plante med ca. 50 cm. høje, 

store blålige blade
• Plads: Trives i halvskygge og skygge i en nærings- og 

humusrig jord.
• Formering: Frø, deling.
• Blomster: Bestøves af humlebier. 70 cm. lange blomsterskud 

i juli-september med hvide eller svagt lyseblå blomster. 
• Karakteristika: Velegnet som bunddække, til afskæring og 

som insektplante. Kendt som ’sansai’ – bjerggrønsager i 
hjemlandet Japan. Tip: Afklippede blade kan bruges til at 
samle snegle sammen i.

• Brug: Spis i salat blade, stilke, blomster. Stilke: Cremet, 
sprød, urteagtig smag. Udfoldede blade: Fyldig, cremet 
smag. Blomster: Mild smag. (Kun ovennævnte sort smager 
godt. Resten smager af sæbe og kan blive slimede).
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1.4.13. Jordskok
Helianthus tuberosus
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• Dyrkning: Jordskok er i slægt med solsikke, 
den stammer fra Nordamerika. Den er flerårig. 
Den er en stængelknold ligesom kartofler. Den 
har et højt indhold af inulin, et ufordøjeligt 
kulhydrat. Den bliver op til 2 meter høj.

• Høst: Kan høstes hele senefteråret og 
vinteren. 

• Jord: Lysåbne eller letskyggede steder med 
veldrænet men ikke før tør jord og højt 
humusindhold. I naturen er det en 
skovbrynsplante.

• Brug: Er meget velegnet i vinterkøkkenet. 
Smager nøddeagtigt rå. Kan bruges i salater 
rå, og er perfekt i stuvninger og til suppe.

• Jeg har haft meget glæde af planten på 
Strøybergsvej.



1.4.14. Kulsukker
Boraginaceae
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• Vækstform og formering: Klump, roddeling. 
• Højde: 100 cm. 
• Vækstbetingelser: Fuld sol til delvis skygge. 

Foretrækker fugtigt og nærringsrig jord, men 
tolererer alle typer. Plantes hist og her i haven. 
Humlebier og bier flokkes om de smukke lilla 
kulsukkerblomster om sommeren. 

• Blomstring: Lilla blomster, sommer. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Brug: Indeholder stoffet allantoin, som er en 

celleprofilerant, der fremmer nye celler. 
Indeholder også planteslimstoffer, som virker 
lindrende på brandsår og hudproblemer. Den 
primære grund til at dyrke kulsukker er biomasse. 
Bladende klippes og bruges som jorddække. 
Planten har dybe pælerødder, som trækker 
nærringsstoffer fra de nedre jordlag og op. 



1.4.15. Oka
Oxalis tuberosa

• Type: Surkløverfamilien (oxalidaceae). Flerårig.
• Størrelse: 50-80 cm. høj, sukkulent urt med underjordiske knolde.
• Blomster: Gule blomster sidst på sommeren og efteråret. 
• Plads: Trives i almindelig, fugtig og næringsrig havejord i sol og 

halvskygge.
• Tidspunkt for såning / sætning: Bestøves af bier og andre 

insekter, tiltrækker sommerfugle. Knolde, stiklinger, frø. Kan tåle 
lidt frost, men er ikke altid vinterhårdfør i dk. Knoldene kan gerne 
opbevares frostfrit og udplantes om foråret, hvis det er hård vinter. 

• Brug: Sommer, efterår, vinter. Spis i salat blade, skud, blomster, 
rodknold. Blade har tør, frisk, syrlig smag. Rodknold: Syrlig frisk 
smag. Kan spises frisk eller tilberedt. Bruges sparsomt af hensyn 
til oxalsyreindhold. Kan beskæres til ny vækst af spiselige blade. 
Den er så fin i smagen, så når man f.eks. i novembers gråhed går i 
haven og lige nipper et blad midt mellem alt det visne, så får 
smagsløgene et herligt løft.

• Købt hos Aiah Noack 2017.
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1.4.16. Sankthansurt
Hylotelephium telephium

• Type: Stenurtfamilien. Flerårig.
• Størrelse: 30-50 cm. høje.
• Plads: Trives i almindelig mager og gerne fugtig havejord. 

Solelskende men skyggetolerant.
• Tidspunkt for såning/sætning: Forår eller efterår. Tag gerne 

stiklinger. Eller del plante. Eller frø.
• Blomster: Hvide eller rødlige tætte blomster. Kan ikke 

spises.
• Karakteristika: Sukkulente blade. Tiltrækker sommerfugle, 

bestøves af bier og andre insekter. Kan beskæres til ny 
vækst af spiselige blade.

• Brug: Spis unge blade og skud i salat om foråret. Saftig, frisk 
agurkesmag. Når det bliver sommer, bliver smagen bitter. 
Der er stor forskel på smagen af sorterne. Rodklump kan 
også spises hele året, indeholder 10% kulhydrat. Koges og 
bruges i suppe, gryderetter og wok.
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1.4.17. Slangepileurt
Persicaria bistorta
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• Type: Skedeknæfamilien. Har sorten ‘superba’, 
flerårig.

• Størrelse: 50-80 cm. høje.
• Plads: Trives i fugtig almindelig havejord i sol og 

halvskygge.
• Formering: Deling eller frø. Så god bunddække-

plante, at den ofte behøves styret.
• Blomster: Lyserøde/pink blomsteraks sidst på 

sommeren. 
• Brug: Spis unge blade, blomsterstilke og 

blomster i salat. Unge blade er godt alternativ til 
spinat og kan også svitses. 

• Købt 2017 hos Aiah Noack.



1.4.18. Strandbede
Beta vulgaris maritima

• Størrelse: 20-40 cm. i højden. Vokser horisontalt, 
op til ca. en meter.

• Plads: Sand/tørke er mulig. Dvs. bland sand i 
plantehullet. Gerne fuld sol.

• Tidspunkt for såning/sætning: Flerårig. Tidligt forår, 
marts. Kan såvel forsåes som sås direkte.

• Blomstringstidspunkt/høsttidspunkt: Der kan 
spises løs i adskillige måneder. Den er tidligt i 
gang, så den har potentiale som tidlig forårsgrønt. 
Blomstrer i juli-august.

• Karakteristika: Har pælerod. Strandbede er den 
vilde forfader til sølvbede og  bladbede. De har 
hverken sygdomme eller skadedyr, og de har høj 
tolerance ift. tørke. Dyrk selv, men gå også til 
stranden og find den. Den vokser vildt primært på 
de stenede strandvolde på strandene i Østjylland 
og ved Storebæltskysterne.
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• Brug: Strandbede har været fast ingrediens 
i vores mad i 2018-2019, den er kraftigt 
voksende helt fra april-oktober, så i 
perioder spiser vi decideret indædt og 
skærer den endda lidt tilbage. De spæde 
blade er ok rå i salat. Senere bliver de lidt 
stive og læderagtige i det, og så er de 
bedst tilberedte – dampede, svitsede, 
syltede eller marinerede. Blomstrende 
stængler med blade og umodne blomster 
er også spiselige, se billedet forrige side. 
De let kødede blade har en fin smag, lidt 
salt og bitter med en snert spinat over sig. 
Blomsterne kan ristes på panden og har en 
sjov bruskagtig konsistens.

• Husker ikke om jeg købte mine planter hos 
Tycho eller Naturplanteskolen 2017.

Se Tycho artikel i permakultur nr. 2, 2009, s. 29.
Se også: 
havenyt.dk/artikler/koekkenhaven/groensager/salat_og_bladgroen
tsager/1151.html
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http://www.havenyt.dk/artikler/koekkenhaven/groensager/salat_og_bladgroentsager/1151.html


1.4.19. Syre
Rumex

• Typer: Almindelig-, spinat-, have-, blod-, fransk-, fjeldsyre. 
• Vækstform: Klump, pælerod. De er robuste mod både 

tørke og megen nedbør. 
• Højde: 20-60 cm afhængig af type. 
• Blomstring: Sensommer. 
• Formering: Flerårig. Frø eller deling af rodklump i foråret. 

Sol til let skygge. 
• Vinter: Hvilestadie.  
• Brug: Hårdføre arter, som er lette at dyrke og har en lang 

høstsæson. Har en positiv effekt for andre plantetyper, 
idet de akkumulerer næringsstoffer. Fra dybere jordlag 
optager de kalium, fosfor, kalcium, jern og natrium, og er 
med til at forhindre udvaskning af næringsstoffer. De 
smager på hver deres måde godt, men bør kun spises i 
moderate mængder grundet oxalsyre og tanniner. Friske 
blade som drys eller svitsede/kogt med i varme retter. 
Man kan også bruge syre til farvning af garn.
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Billedet viser rød skovsyre fra egen 
have. Den glimrer med lang smuk  
blomstring, helt fra juli til september, 
i hvert fald i 2019. Blomsterne kan 
spises og er smukke som drys på salat.



BUNDDÆKKE
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1.4.20. Græs

• Bliver skrøbeligt af at blive slået tit. Roddybde ækvivalerer højden over jorden.
• Bliver stærkt og næringsrigt og etablerer sund jord i rodstrukturen, når græsædende dyr går 

på det, spiser af det – og det så igen får fred. 
• Holistisk afgræsning er således det optimale på madskovens stier.
• Græs sammen med kløver giver bedst jord. Bland også gerne flere græstyper.
• Det er også smukt at sprede vilde blomsterfrø og lade en del af græsplænen vokse sig høj 

og vild. Det er vældig godt for insektlivet. Ja, det burde faktisk være et påbud, at enhver 
haveejer har et vildt hjørne i sin have, så vi kan få mængden af insekter op i en fart igen.
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1.4.21. Guldnælde & Døvnælde
Lamiastrum galeobdolon &Lamium Album

• Type: Læbeblomstfamilien. Sorten ‘Variegata’ er den jeg har erfaring 
med, jfr. Tycho.

• Størrelse: Op til 50 cm., bunddække.
• Placering: Fuld skygge, let skygge, fuld sol. 
• Blomstring: Forår til tidlig sommer.
• Vinter: Guldnælde står grønt hele året. Døvnælde hviler.
• Formering: Vegetativt ved udløbere. Frø. 
• I køkkenet: De helt friske blade benyttes rå. Resten af året bruges de 

lidt hårede blade og stængler i alskens stuvninger til pastaretter mm. 
De smager ikke af så meget i sig selv, men de udgør næringsrigt fyld, 
så krydr kraftigt omkring dem.
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1.4.22. Kamæleonblad 
Saururaceae
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• Type: Sorten ‘Rainbow’ er den jeg har erfaring 
med, købt hos Aiah Noack.

• Størrelse: 20-40 cm., bunddække.
• Placering: Fuld skygge, let skygge, fuld sol. Fugtig 

såvel som tør jord, dvs. meget fleksibel.
• Blomstring: Hvide blomster sidst på sommeren. 

Bestøves af flere slags insekter
• Formering: Deling, stiklinger, frø. I milde klimaer 

invasiv. Overlever bedst hvis vinterdækket.
• Brug: Spis blade og skud i salat. Smager som en 

mellemting mellem karse og mild koriander. 
Bruges som fiske-krydderi sammen med lime, 
citron eller citrongræs til asiatiske retter. 
Urtete af friske og tørrede blade.



1.4.23. Korsknap
Glechoma Hederacea

• Formering: Frø, vegetativt. Den spreder sig ivrigt med 
udløbere. 

• Blomstring: Forår. 
• Vinter: Grøn. 
• Højde: 20-30 cm. 
• Skyggetolerance: Fuld sol til skygge, dvs. robust og 

fleksibel. 
• Høstperiode: Hele året, bortset fra midt på vinteren. 
• Spiselige dele: Blade og blomster. 
• Andet: Bi-plante. Bunddække. 
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1.4.24. Portulak, have-
Portulaka oleracea
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• Formering: Frø. Breder sig ved frø. 
Bestøves af småinsekter samt vind. 

• Vokseplads: Trives i sol og i 
almindelig havejord. 

• Sæson: Sommer og efterår. 
• Brug: Spis unge blade, blomster og 

skud i salat. Frisk cremet ærtesmag. 
Ældre blade smager slimet. Kan 
også stuves og virker let jævnende. 
Kan karamelliseres i ovn. Blade kan 
også bruges til urtete. Urten er rig 
på omega 3 olie, kalk, jern, 
magnesium og vitamin A. 



1.4.25. Portulak, vinter-
Claytonia perfoliata
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• Formering: Frø. Enårig urt, der bliver 20-30 cm høj. 
Sås i juli-august og holdes fugtig indtil fremspiring. 
Den kan sås vildt mellem træer, eller den kan blive 
en kraftig vinterplante i drivhus. 

• Vokseplads: Den stammer fra det nordvestlige USA, 
hvor den er bunddække i blandede løvskove. Den 
trives både i halvskygge og direkte sol.

• Brug: Spis fra januar de unge blade, blomster og 
skud i salat eller tilsæt til sidst i varme retter. Den 
smager ikke af så meget men kan omvendt bruges 
som grønt på alle mulige måder og er tiltrængt C-
vitamintilskud i januar.

Foto: Pixabay

Billede%20af%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/da/users/WikimediaImages-1185597/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=846509%22%3eWikimediaImages%3c/a%3e%20fra%20%3ca%20href=%22https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=846509%22%3ePixabay%3c/a%3e
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• Sæson: Det særlige om denne lille plante 
er, at den er væk hele sommeren. Den 
vokser i det sene efterår og roligt gennem 
vinteren, fra november vokser den i rosetter. 
Hen på foråret ændrer planten udseende, 
bladene ligesom svøber sig omkring en lille 
hvid blomst, der blomstrer i maj. Kort 
derefter dannes frø.

• Jeg har tænkt at skulle have planten i haven 
lige siden jeg fik den i den ugentlige 
grønsagskasse fra drivhuset-eva.dk i 
Vesterbølle, Gedsted. Jeg besøgte dem og 
så i februar, hvordan salaten på dette 
næsten naturstridige tidspunkt stod tæt og 
frodig i drivhuset.

• Kilde: Resume fra en særdeles fin artikel i havenyt: 
havenyt.dk/artikler/koekkenhaven/groensager/salat_og_bladgro
entsager/520.html

Foto: Pixabay

http://www.drivhuset-eva.dk/
https://www.havenyt.dk/artikler/koekkenhaven/groensager/salat_og_bladgroentsager/520.html
Billede%20af%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/da/users/WikimediaImages-1185597/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=855288%22%3eWikimediaImages%3c/a%3e%20fra%20%3ca%20href=%22https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=855288%22%3ePixabay%3c/a%3e


1.4.26. Skovjordbær
Rosaceae

143

• Sorter: Fraises des bois, Rügen eller White 
Beauty. 

• Form: Løs, tueformet, 15-20 cm høj, flerårig urt 
med udløbere, hvide blomster og røde små bær. 

• Jord: Trives i almindelig fugtig havejord i sol og 
halvskygge. I skygge sættes planterne ikke frugt, 
men bruges kun som bunddække. Kan med 
fordel gødes med kompost af grannåle. 

• Formering: Spreder sig via mange udløbere.
• Brug: Velkendt. Fantastisk bunddækkeplante. 



LØG
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Løg er velsmag og sundhed i meget høj potens. Løg er meget mere end rødløg, skalotteløg og 
hvidløg, som bestemt ikke er at foragte, og som jeg også dyrker. Jeg har dog efterhånden god 
erfaring med flere slags ‘unormale typer’. For nu nævnes dem, jeg ved mine foreløbige 
erfaring er gladest for, opstillet alfabetisk:



1.4.27. Etageløg
Allium cepa var. Viviparum

• Type: Flerårig. Oprette hule stængler. 60 cm. høje.
• Plads: Trives bedst i sol og skal stå i en god næringsjord jord.
• Tidspunkt for såning / sætning: Både de over- og underjordiske løg kan 

bruges som sætteløg, men man får de bedste afgrøder ved at bruge 
luftløgene, gerne hele bundtet, sættes ret dybt forår og efterår. Lad dem 
gerne stå uberørt samme sted, så trives de og vokser til store og 
imponerende planter, der udover brugsværdi også har prydværdi.

• Brug: Står ofte med grønne stængler hele vinteren. Skulle de fryse lidt 
tilbage, vokser de hurtigt frem i det tidlige forår og kan derfor bruges 
som erstatning for purløg i køkkenet. Luftløgene er gode som sylteløg. 
Også gode i saucer, supper og sammenkogte retter. De kan ligeledes 
knuses og bruges på samme måde som hvidløg. Smagen minder om 
skalotteløg, men er dog lidt stærkere, i retning af zittauerløg. Man 
anvender primært luftløgene, så man beholder grundplanten. 

• Købt 2017 hos Aiah Noack.
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1.4.28. Hvidløg
Allium

Har købt sætteløg ved
hvidløg-vin.dk
Jeg har haft købt 
‘Therador’, ‘Flavor’ og
‘Thermidrome’.
De tre sorter har tilsam-
men stor smagsmæssig 
spændvidde, men der er 
mange flere muligheder, 
hvis man vil nørde
hvidløg.
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1.4.29. Kamløg
Allium lusitanicum
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• Type: Summer beauty. 
Narcisfamilien. Flerårig 
klumpdannende løgplante. 

• Udseende: Blomster – lilla kugle i 
juni og juli. 

• Plads: Trives bedst i sol og skal stå i 
en god næringsjord jord.

• Brug: Spis i salat – blade, blomster, 
knopper og umodne frøkapsler. 
Spises forår, sommer og efterår. 
Smagen er meget mild og cremet. 
Umodne frøkapsler kan bruges til at 
fremstille en slags kapers. 

• Købt 2017 hos Aiah Noack.

Foto: Piaxabay



1.4.30. Pibeløg, gigant
Allium pskemense x fistolosum
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• Type: Flerårig kraftig staude. 
• Størrelse: Ca. 1 meter høj, klumpdannende 

løgplante med hule, tykke blade, som er blålige 
i farven.

• Blomster: Kugleformede i maj-juli. 
• Plads: Trives i normal og let havejord i sol. 

Tørketålende. 
• Brug: Er for stærk til frisk brug, men rigtig god i 

tilberedte retter af enhver slags. 
• Købt 2019 hos Aiah Noack. Billede er fra 

hendes sted Naturplanteskolen, og efter det syn 
måtte jeg bare selv i gang.



1.4.31. Prærieløg, white master
Allium cernuum
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• Type: Flerårig.
• Størrelse: Ca. 40 cm. høj, 

klumpdannende løgplante.
• Blomster: Hvide 

nedadhængende 
blomsterhoveder. 

• Plads: Trives i normal og let 
havejord i sol. Tørketålende. 

• Formering: Deling, frø. 
• Brug: Forår, sommer, efterår 

og tidlig vinter. Spis i salat, 
blade, blomster og umodne 
frøkapsler. Mild sød 
purløgssmag. Traditionel 
indiansk spiseplante til salat, 
suppe, dampet mm. 

• Købt hos Aiah Noack 2018.

Medio juni 2019 spæd blomstring 
og en uge senere og fuld blomst-
ring, der holdt længe. Der er ikke 
så meget spiseligt i løgtypen, så 
jeg har den mest  for pryd.



1.4.32. Sibirisk kantløg 
Allium senescens

• Type: Narcisfamilien (amaryllidaceae). Flerårig.
• Størrelse: Ca. 50 cm. høj, klumpdannende løgplante.
• Blomster: Lilla blomsterhoveder. 
• Plads: Trives i normal og let havejord i sol. Tørketålende. 
• Tidspunkt for såning / sætning: Deling eller frø. Krydser 

nemt med andre Allium-arter, således at frøplanter 
bliver anderledes end moderplanten. 

• Karakteristika: Tiltrækker og bestøves af sommerfugle, 
natsværmere, fluer, biller, bier. Modstandsdygtig over 
for snegle. 

• Brug: Forår, sommer, efterår. Spis i salat blade, 
blomster, knopper. Først på sæsonen: Mild løgsmag. 
Sidst: Skarp og mild bitter. Friskhøstede blade har 
’dobbeltknas’-effekt.

• Købt hos Aiah Noack 2017.
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1.4.33. Skovløg
Allium scorodoprasum
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• Type: Findes som vildtvoksende blomster 
i dansk natur. Dekorative små mørklilla 
løghoveder.  

• Jord: Trives i almindelig havejord eller i en 
skovlysning. 

• Brug: Delikate og bruges som almindelige 
løg. Bladende kan bruges som grønt drys.

• Købt 2019 hos Aiah Noack. 



1.4.34. Sydafrikansk bladhvidløg
Tulbaghia Violacea
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• Type: Flerårig, 2-3 år før blomstring. Alliaceaefamilien. 
• Størrelse: Ca. 40 cm. høj, klumpdannende løgplante.
• Blomster: Lilla.
• Plads: Trives i normal og let havejord i sol. Tørketålende. 
• Formering: Frø eller roddeling. 
• Jord: Er tørketolerant. Tvivlsomt om den overlever dansk vinter 

(stammer fra Afrika). 
• Brug: Blade og blomster smager af hvidløg (man lugter ikke 

bagefter). Blade minder om kinesisk hvidløg. 
• Købt hos Aiah Noack 2019.



1.4.35. Opbevaring af løg
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Billede fra Camilla Plums sted
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1.5.1. Basilikum, have-
Ocimum basilicum

155

Jeg har hos Aiah Noack 
købt sorten ‘Magic 
Mountain’. Den har  to 
år i træk, både i varme 
/tørke og mere 
skiftende og fugtigt vejr 
givet i overflod. Det 
betaler sig at bruge 
sorter, der passer til 
det danske klima.

• Formering: Stiklinger. 
• Vokseplads: Kræver lun og solrig plads. Besøges af bier, 

sommerfugle og andre insekter. Planten er langt mere 
robust end sød basilikum, men tåler ikke frost. 

• Brug: Blade, skud og blomster. Blade smager pebret, 
krydret. Blomster smager som rød basilikum. 
Kan tørres. 



1.5.2. Basilikum som vi kender den
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Er relevant i drivhus eller til dyrkning inde.



1.5.3. Chili
Cap. annuum

Ikke en krydderurt men et krydderi. Markedet for forskelligartede chilier er gået helt i 
selvsving. Jeg opformerer ikke selv men går på den lokale planteskole og vælger de 5 
slags blandt et udvalg på vel omkring 50 slags, der rigeligt dækker årets behov. Jeg 
vælger variation mest hvad angår styrke. I 2019 forsøger jeg har lade dem overvintre 
inde, de er i udgangspunktet flerårige planter.
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Foto: Pixabay



CHILIHØST 2019
• Habanero chili-sorten 

‘Chocolate Scotch Bonnet’, 
styrke 10. Jeg fik ikke særlig 
stort udbytte på den.

• Chili ‘cheyenne’, styrke 6. 
Orange 5-8 cm. hængende 
frugter, 40-60 cm. høj. Stort 
udbytte, modner tidligt. Jeg fik 
helt fantastisk udbytte af dem 
(billede til venstre).

• Chili ‘tapas’, styrke grøn 1-2, 
rød 5. En fyldig frugt, der bliver 
8-10 cm. Jeg fik ganske pænt 
udbytte (billede til højre).  
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1.5.4. Citronmelisse
Melissa officinalis

• Formering: Frø og roddeling. Den er meget 
villig til at sprede sig, så nogen foretrækker 
citronmelisse i krukke. God som robust 
bunddække.

• Vækstform: Klump. 
• Højde: 60 cm. 
• Brug: Blade og blomster til te eller i salater. De 

små hvide blomster er, ligesom læbeblomster, 
fantastiske til at tiltrække bestøver og andre 
insekter. 
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1.5.5. Dild
Anethum graveolens
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• Type: énårig urt fra skræmplantefamilien som stammer fra 
Mellemøsten. 

• Dyrkning: Sås direkte på friland, spirer hurtigt. Så gerne nye frø én 
gang om måneden. Dog nemmest forår og efterår, hvor den også 
langsommere går i blomst. Skal plantes et nyt sted hvert år. 

• Jord: Veldrænet og fugtig indtil den spirer. 

Dild kan tage sig majestætiske ud. Når man ikke bruger op og ikke skynder sig at fjerne, når det primære 
udbytte er opnået af en afgrøde, bliver haven ‘dybere’ at færdes i. Hele cyklussen, også regressionen 
tillades og tages med. At lade liv og død eksistere side om side, uden at rydde det forfaldende til side kan 
udgøre en meditation i det uomgængelige faktum, at alt og alle er forgængelige.
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1.5.6. Estragon 
Artemis dracunculus

• Typer: Fransk, russisk, tysk.
• Formering: Fransk kan ikke frøformers, kun stikling 

eller deling af ældre planter. Russisk kan 
frøformeres. 

• Jordtype: Fransk kræver varmt hjørne og overvintrer 
helst inde eller dækkes med grangrene eller halm 
om vinteren. Russisk kan blive over 2 m, og er mere 
robust, men smager langt fra lige så godt som 
fransk. Tysk er mere hårdfør end den franske, og 
smagen kan godt sammenlignes. 

• Fun fact: estragon kan tygges hvis sulten. Er god til 
de som gerne vil slanke sig. 

• Brug: Er en af krydderurtebedets favoritter med 
dens let krydrede lakridsagtige smag fx i 
bearnaisesauce eller i kryddereddiker, men brug 
den flittigt overalt. 
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1.5.7. Hjulkrone
Borago officinalis

• Karakteristika og dyrkning:
Kæmpestore planter fyldt med 
fine stjerneblomster i intenst 
himmelblåt hele sommeren er, 
hvad man får, hvis man sår en 
pose med hjulkronefrø – og så i 
al evighed selvsåede hjulkroner 
over hele haven. 

• Brug: Hjulkroneblomster bør kun 
bruges i meget begrænset 
omfang, da de ifølge drogelisten 
ikke bør indtages på grund af 
deres indhold af pyrrolizidinal-
kaloider, som har vist sig kræft-
fremkaldende i dyreforsøg, og 
som kan forårsage leverskader i 
mennesker. 
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Billede

Jeg bruger hjulkrone som pynt på kager - og beder 
folk fjerne pynten, før de spiser kagen.



1.5.8. Kamille (romersk)
Chamaemelum nobilis
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• Formering: Frø, flerårig staude. Der kan tages stiklinger i 
foråret. Bliver 30-40 cm. høj.

• Jordtype: Fugtig sandjord er at foretrække, men den 
vokser velvilligt også stenede steder eller i almindelig 
havejord. Vil gerne have fuld sol.

• Karakteristika: Stive grene med grønne blade opdelt i 
tynde, korte og smalle lapper. 

• Blomster: Hvide blomster og gult hjerte. Blomsterne 
høstes bedst om morgenen efter nattedug, så står de 
spændstige og kraftige i smagen.

• Brug: Kamille er beroligende, desinficerende, krampe-
løsende og mildt smertelindrende. Bruges også til at 
normalisere fordøjelse ved at stimulere sekretion af 
mavesaft. Det bruges i shampoo og i cremer til at berolige 
kløe og eksem. Til te kan de friske blomster sagtens 
bruges, men til vinter-teen, tør blomsterne i ca. 1 uge, så 
er de klar.

Min egen romerske kamille

Sorten ‘Vellugtende kamille 
170’, Matricaria Chanomilla



1.5.9. Koriander
Coriandrum sativum
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• Formering: Fra frø, etårig. Dæk med 0,5 cm. jord. 
Lader man den stå med frø, kan den være 
selvsående til næste år.

• Højde: 30-60 cm.
• Skyggetolerance: Kræver fuld sol, den er glad for 

varme.
• Jordtype: Veldrænet men fugtig og porøs samt 

næringsrig.
• Brug: En had- eller kærligheds-smag. Frisk 

koriander er grundstenen i flere typer asiatisk og 
mexicansk køkken. Bladene går godt sammen med 
hvidløg, ingefær, chili, forårsløg og friske tomater. 
Frøene kan bruges hele i krydderretter og 
dressinger. De har en urteagtig smag, der minder 
om bergamot, citron og salvie.



NUANCER AF SMAG
Noget i mig går i ærbødighed, når jeg får mulighed for at følge en          

plantes liv hele livscyklussen igennem – og oven i købet kan bruge den i 
madlavningen uden at tage livet af den.

Blomsterne er næsten frugtige/citrusagtige.
De dildlignende blade er mere lette i smagen.

De nederste, brede blade har dybest smag.
Frøene samler alle smagene i sig, er kraftigst-smagende, 

kan ristes, mortes mm. i madlavningen.
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1.5.10. Løvstikke
Levisticum officinale

• Formering: Staude, klump. Formeres ved 
deling. Bliver 100-200 cm høj. Kan også 
dyrkes fra frø, der sås i det sene efterår.
• Planteafstand: 60 cm. Man har ikke 

brug for mere end 1 eller 2 planter
• Vækstbetingelse: Sol
• Blomstring: Blomstrer juli-august.
• Vinter: Hvilestadie. 
• Jordtype: Fugtig, svagt basisk og 

næringsrig jord. Hårdfør og kraftigt 
voksende. Blomstrer juli-august, og er en 
magnet for nyttige insekter. 
• Brug: Blade, stængler, frø, blomster og 

rødder. Mest kendt som suppeurt. Har 
en selleriagtig smag. Kan også bruges i 
pesto.
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1.5.11. Merian / oregano
Origanum vulgare

• Sådybde: 0,3 cm.
• Planteafstand: 30 cm.
• Vækstbetingelse: Sol.
• Forkultivering: Midt april-maj.
• Udplantning: Slut maj-juni.
• Direkte udsåning: Slut maj til juni.
• Spiringstid: 8-14 dage.
• Spiringstemperatur: Over 7 grader.
• Brug: Blade og skud høstes løbende. 

Brug flittigt i især italienske retter.
• Karakteristika/sorter: Italiensk oregano er en krydsning mellem almindelig 

oregano og havemerian. Den har havemerians milde smag, men den er en smule 
mere hårdfør end havemerian. Planten bliver ca. 60 cm høj med smukke lyse-lilla 
blomster der tiltrækker insekterne. Planten gør sig også godt i staudebedet.
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1.5.12. Mexicansk oregano
Plectranthus amboinicus
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• Oprindelse: Læbeblomstfamilien. En tropisk plante, 
der vokser vildt i Afrika, Asien, Australien. Kaldes 
også cubansk oregano.

• Kendetegn: En forgrenet sukkulent med en 
krybende og opret vækst. Bladene er let dunede og 
kødfulde

• Formering: Jeg fik stikling, og har givet stiklinger 
videre til adskillige. Nem at formere.

• Dette billede er taget i Jeromes subtropiske drivhus, 
min er knap så stor som hans og har ikke de hvide 
rande. Den på billedet kaldes i øvrigt Plectrantus
amboinicus variegatus.

• Brug: Brug som krydderurt i fars, fiskeretter, supper 
og salater.



1.5.13. Mynte & Pebermynte
Mentha spp. 
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• Vækstform: Spredende. 
• Højde: Op til 50 cm. 
• Sted: Fuld sol – let skygge. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Jordtype: Foretrækker fugtig og 

nærringsrig jord.
• Høstperiode: Tideligt forår til sent 

efterår. 
• Bruges: Blade, skud, blomster spises i 

salater eller bruges i dressinger og te. 
• Varianter: Der er mange varianter, f.eks. pebermynte, chokolademynte, kiwimynte, 

mexicansk mynte, curly mynte, citronmynte, marokkansk mynte, mentolmynte, 
æblemynte, japansk mynte, hestemynte m.fl.
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1.5.14. Persille
Petroselinum crispum



1.5.15. Purløg
Allium schoenoprasum

• Formering: Er en løgvækst, som under jorden 
har små aflange hvidlige løg. Her oplagrer den 
energi, og det er derfor at den i foråret 
nærmest kan eksplodere i grøn vækst. 

• Jordtype: Den danner tuer, som hurtigt vokser i 
opfang, som bør deles og omplantes med 
jævne mellemrum. 

• Sæson: Tidligt forår til sent efterår. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Blomstring: Den blomstrer med lyslilla løg-

blomster i maj og juni, og tiltrækker bier og 
mange andre insekter. 

• Brug: Velkendt. 
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1.5.16. Rosmarin
Rosmarinus
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• Formering: Det kan være svært at få 
rosmarinfrø til at spire, tag derfor hellere 
stiklinger af planten i juni eller juli, hvor skud 
fra sidste år knibes af og stikkes i sandblan-
det muld, der stilles varmt og mørkt. 

• Jordtype: Velgødet, kalkrigt muld. Skal helst 
overvintre indendørs / i drivhus. Tåler tørke 
ved rødderne og varme godt, men vil gerne 
fugtes jævnligt fra luften, enten med nattens 
dug eller hvis den står inde om vinteren ved 
at blive sprayet med vand. 

• Oprindelse: Kommer af det græske ord ”ros”, 
der betyder dug, og ”maris”, der betyder hav, 
altså ”havets dug”. 

• Brug: Velkendt.



1.5.17. Timian
Thymus officinalis

• Lodden timian: ‘Thymus praecox
var. Pseudolanuginosus’. 
Lillarosa blomster, gråt løv. Max 
5 cm højt.

• Krybende timian. ‘Thymus
praecox coccineus’. Mørkerøde 
blomster juni-august. Max 5 cm 
højt. ‘Thymus praecox
pygmaeus’ (minor). Lys lilla 
blomsterfarve. Max 3 cm højt.

• + mange flere…
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• Formering: Udsås i april i fint muld med sand. 
Trykkes kun let ned i jorden. Spirer ved 18 grader. 
Prikles ud et par uger senere. I slutningen af maj 
udplantning på voksested. Kan stå samme sted i 3-4 
år. Kan klippes tilbage. Kan hænde at så sig selv. 
Kan også stiklingeformeres i maj. 

• Jordtype: Er oprindeligt sydeuropæisk, hvorfor den 
trives bedst i en let og porøs jord, som gerne må 
være næringsfattig, tør og kalkholdig. Kan med fordel 
plantes ved siden af kål eller tomat, eller som 
bunddække på tørre steder. Kræver fuld sol.

• Sæson: Tidligt forår til sent efterår. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Blomstring: Den blomstrer i maj-august afhængig af 

type, Den og tiltrækker bier og mange andre insekter. 
Farve afhænger af sort.

• Brug: Velkendt. Kan tørres. 
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OVERSIGTER OG FIF
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1.5.18 De væsentligste
i oversigt

• Persille
• Purløg
• Dild
• Timian
• Oregano
• estragon
• Basilikum
• Rosmarin
• Løvstikke
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• Mynte
• Pebermynte
• Citronmelisse
• Kamille
• Lavendel
• Chili
• Anisisop
• Sødskærm
• Med mange flere…



1.5.19. De mest almindelige krydderurter
dyrkning, anvendelse, virkning

PERSILLE - både krus- og bredbladet Jeg bruger det til alting; som pynt, finthakket i
dressinger, i saucer, i alskens grønsagsblandinger, i frikadeller, i pesto.
Dyrkning: Jeg har det stående frit, i krukker og i plantekasser. Det er lidt trægt at starte op,
så køb det for-dyrket på planteskolen, og plant det forskellige steder i din have , så det er
nemt tilgængeligt.
Aktivstoffer: Er meget C-vitaminrig. Indeholder desuden B1- og B2 vitaminer,
nikotinsyreamid, magnesium og jern. Der forekommer æterisk olie, hvis væsentligste
bestanddel er apiol. Virkning: Er stimulerende på appetitten, fordøjelsesfremmende og
vanddrivende.

PURLØG kan give bid og dybde til snart sagt alting. Jeg klipper purløg ud over stort set alle
former for brød med et eller andet pålæg på. Kogte kartofler, lidt mayonnaise - og så
purløg, så bliver det ikke bedre. Purløg på hytteost er superb. Purløg i dressing af enhver
karakter, over salat fungerer godt. Ej at forglemme purløg på æggeretter af enhver
karakter.
Dyrkning: Kan sås i foråret, men nemmest er det at dele en ældre plante, eller at købe den
forkultiveret fra planteskole. Eller plant en purløg fra supermarkedet ud, brug den helt i
bund – og se den skyde med stor kraft. Den vokser villigt i krukker, på en lille stump jord, i
blæst, kulde. Den tåler at udtørre uden at dø, men stænglerne bliver tynde og ranglede, så
vand rigeligt.
Aktivstoffer: Er rig på C-vitaminer (50-l00 mg i 10 g blade) og indeholder desuden karotin,
B2-vitaminer, svovlholdige æteriske olier samt store mængder af natrium, kalcium, kalium,
fosfor og jern. Virkning: Befordrende for fordøjelsen, styrker appetitten og er gavnlig mod
forhøjet blodtryk.

DILD er uundværlig til fiskeretter, særligt laks, eller i fiskesupper. Anvendes frisk som
garniture til alle former for fisk, f.eks. tun eller røget sild. Eller i creme-fraiche dressing. Nye
kartofler med en smørklat og hakket dild er en god variation til persille og/eller purløg.
Blomsterskærmene anvendes til asier eller kryddereddike.
Dyrkning: Sås på friland 3 gange i løbet af sæsonen, første gang i april, sidste gang i
august – så har man frisk dild i et halvt års tid. Vokser hurtigt. Skærmene er smukke i
sensommerbedet.
Aktivstoffer: Er rig på C-vitaminer og mineraler, indeholder en vellugtende æterisk olie.
Virkning: Dild stimulerer appetitten, hjælper på luft i maven og er lettere vanddrivende.
Den anvendes som beroligende middel ved søvnløshed og mavekneb.

TIMIAN kan bruges til alle former for kød, specielt ovnbagt fisk, bliver endnu bedre med
timian. Kartofler i ovn smager herligt dermed. Jeg smider ind imellem også nogle lade over
salaten.
Dyrkning: Det er en herlig krydderurt, der findes i forskellige nuancer. Min favorit i både
udseende og smag er en lav citrontimian. Den planter jeg lige uden for mit køkken i en af
blomsterkrukkerne, rundt om den opstammede blomst, der denne sommer er min favorit.
Aktivstoffer: Indeholder æterisk olie, der bl.a. består af cymol og thymol, flavon, fytonsider
og store mængder garvestof. Virkning: Det er en vigtig lægeplante med desinficerende
egenskaber, og den anbefales desuden ved fordøjelsesvanskeligheder og indgår som
bestanddel i hostesaft. 179

BASILIKUM Når det rigtig bugner, så laver jeg frisk pesto – og ellers er basilikum jo helt
fantastisk på alle former for mad, der er italiensk inspireret, såvel varme retter som
salater. Eller pluk nogle blade og put på brød og pålæg; næsten uanset hvad højnes
smagen, når basilikum anvendes ovenpå.
Dyrkning: Jeg prøvede i adskillige år at så fra bunden og erkendte, at i et dansk klima og
hvor jeg ikke har et drivhus, er det for bøvlet. Så jeg køber over en periode på 4 uger en
frisk bøtte basilikum i supermarkedet, bruger den godt i bund, og så planter jeg den ud i en
selvvandingsplantekasse. Det gentager jeg de næste 4 -5 uger. 4-6 bøtter basilikum man
får brugt i bund og så sat godt i vej. De kan dække en hel sommers forbrug. De er rigtig
glade for at stå inde, men det kan også gøres med et glas-overdække, man sætter over på
kolde dage og om natten for at beskytte dem. Skal altid stå i læ.
Aktivstoffer: Indeholder æterisk olie, der hovedsageligt består af metylehavicol, kineol og
linalool, desuden forekommer garvestoffer, organiske syrer, mineralsalte, enzymer og
vitaminer. Virkning: Fordøjelsesbefordrende, appetitvækkende, vanddrivende og lindrer
kramper.

ROSMARIN er fast inventar på ovnbagte kartofler, hos os. Finthakket og iblandet paprika,
så får kartoflerne en dyb kraftfuld smag. Den er selvskrevet til vildt af alle slags – hvor
hvidløg er født til at gå hånd i hånd med rosmarin.
Dyrkning: Jeg køber hvert forår på planteskolen en forkultiveret plante, der til gengæld er
rigelig til at opfylde vores behov hen til den hårde frost kommer. I milde vintre overvintrer
den fint ude. Der kan tages stiklinger, der plantes ud i begyndelsen af maj. Det er en
middelhavsbusk, der i Danmark ikke har optimale vilkår, men til gengæld er nem og
taknemmelig, hvis den står i en lun krog.
Aktivstoffer: Bladene indeholder æterisk olie (cineol og borneol), garvestof, fytonsider,
bitterstof, saponiner og harpiks. Virkning: Stimulerer afsondringen af mavesaft, virker
galdedrivende og appetitvækkende, dulmer nerver og krampetilstande i mave-og
tarmkanal og hæmmer bakterievækst.

MYNTE Jeg anvender mest mynte i drikke. Min favoritmåde er at bruge den såvel i koldt
som varmt vand. Nogle få blade i koldt vand smager herligt, evt. også et par skiver ingefær
Nogle få blade med kogt vand over giver en dejlig let the. Man kan også putte
myntebladene i sin sædvanlige the og give endnu mere bid og dybde til den. Der hvor vi er
blevet mest populære på mynten, er dog i venskabskredsen, hvor vi bruger den friske
mynte til at lave drink’en mojito. Eneste madret, hvor mynte er selvskreven, er til
lammekød.
Dyrkning: Mynte er en af de mest taknemmelige krydderurter, jeg kender. Den breder sig
langs rødderne, så i løbet af nogle år kan den tage magten i krydderurtebedet. Den er
hårdfør, kan stå i kulde, blæst og tåle at være tørstig længe. Klip den helt ned et par gange
i løbet af sommeren, så er bladene altid friske. Mit råd er at plante den i en
selvvandingskrukke, så den holdes dér, hvor man ønsker den.
Aktivstoffer: Indeholder æteriske olier, som hovedsageligt består af karvon, garvestof og
små mængder bitterstof. Virkning: Den virker befordrende på sekretionen i mave- og
tarmkanal og har galdedrivende egenskaber.

Kilde: www.kimak.dk for indholdsstoffer og virkning

http://www.kimak.dk


1.5.20. Skamløs plukning
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1.5.21. Mønstre at plante i

Jeg har mange års erfaring i krydderurter. Det er generelt nemt at dyrke i dk. Og derfor vil 
udfordringen mest være at designe smukke steder, jfr. også design-overvejelser ovenfor.
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1.5.22. Selvvanding
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Tegner sommeren tør kan man sætte nogle af de vigtigste krydderurter i selvvandingskasse.



1.5.23. Clara pestoelsker
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Min yngste datter er så stor pesto-
fan, at der eksperimenteres med 
mange ting, f.eks. hver for sig 
eller sammen:
- Basilikum
- Rucola
- Persille
- Løvstikke
- Kørvel
- Dild



1.5.24.Te af friske og tørrede urter
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1.6. Blomsteroverflod
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1.6.12. Senvinter: Tidlige 
løgplanter
1.6.13. Tivoli er forbillede mht. at 
plante tæt og blande farver
1.6.14. HC Ørstedsparken planter 
stedmoder i bunden af tulipaner
1.6.15. Blomstereng til fri 
afbenyttelse
1.6.16. Oversigt over blomster

TIL PRYD
1.6.1. Aurikel
1.6.2. Dahlia
1.6.3. Fuchsia
1.6.4. Høstanemone
1.6.5. Krysantemum/vinterasters
1.6.6. Lupin
1.6.7. Pæon, ‘bonderose’
1.6.8. Rose, constance spry
1.6.9. Rose, the generous gardener
1.6.10. Stolt kavaler
1.6.11. Valmue

SPISELIGE BLOMSTER
1.6.17. Almindelig aftenstjerne
1.6.18. Haveløvemund
1.6.19. Hornviol
1.6.20. Katost
1.6.21. Kornblomst
1.6.22. Krybeklokke
1.6.23. Lægestokrose
1.6.24. Mamelukærme
1.6.25. Morgenfrue
1.6.26. Solsikke
1.6.27. Stokrose, almindelig
1.6.28. Studenternellike
1.6.29. Tagetes
1.6.30. Tallerkensmækker

2:04 minutter



TIL PRYD
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1.6.1. Aurikel
Primula pubescens

Alskens aurikler er robuste stauder, der kan 
bruges til kanter eller til at fylde huller ud. 
Findes i masser af nuancer farve- og 
størrelsesmæssigt set, så det er bare med at 
kigge på billeder og så vælge sig sine 
yndlinge. Den lilla nedenfor er en af Camilla 
Plums yndlinge. 
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1.6.2. Dahlia / georgine
Dahlia
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Tæt på Helsinge er der hvert år dahlia til 
salg. Og hvert år drømmer jeg om at få mig 
et oppulent dahlia rum i min have, hvor jeg 
kan plukke fra august september til 
oktober. Jeg har dog aldrig været rigtig god 
til det med knolde ned, knolde op…

Dyrkning: Dahlia stammer fra Mexico. Derfor 
skal knolde tages op, når frosten sætter ind 
og skæres 5-10 cm. oppe. Så tørres de. Og 
sættes igen, når jorden begynder at blive 
varm. De kræver meget vand, dræning og 
gødning gennem sæsonen.



San Diego, et hjørne af en park har en kæmpe dahlia-have
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1.6.3. Fuchsia 
Fuchsia, havesorten ‘Mrs. Poppel’

Også denne her er mine forældres 
kendetegn. Min far har taget så 
mange aflæggere af den og drevet 
frem til os, der havde lyst og 
mulighed at have den. Jeg skal først 
til at lære at begå mig med planten 
selv i fremtiden, når han ikke 
længere gør arbejdet for os :-)
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1.6.4. Høstanemone
Anemone hupehensis, ‘September Charm’

Høstanemone findes i mange 
varianter. Det er en hårdfør og 
løvfældende staude, der trives godt 
i Danmark og er nem at dyrke, samt 
har lang blomstringstid. Dens 
eneste skrøbelighed er for tør jord.
Hvornår den blomstrer afhænger af 
sort. Jeg forbinder sorten ‘Septem-
ber Charm’ så meget med mine 
forældre og deres have, at jeg altid 
må have den også i min egen have.
Den holder pænt som snitblomst.
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1.6.5. Krysantemum / vinterasters
Chrysanthemum indicum
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Dette billede er fra mine forældres have. Jeg har 
hele mit voksne liv hver september og oktober fået 
en buket krysantemum, hver gang vi ses. Duften er 
bare den bedste efterårsduft, man kan stikke 
næsen i, både når de står ude og inde! De dyrkes 
nemt, og der findes mange sorter og farver. 
Sorter: Anemoneblomstrede, enkeltblomstrede, 
japanske, pompon, rørkronede, tungekronede m.fl. 
Til friland, f.eks.: ‘Anna Maria’, ‘Bambino’, ‘Bright
Eye’ (iflg. Haveabc.dk).
Dyrkning: Er oftest i dk et-årige. Sås inde i februar, 
plantes ud som stikling i april-maj. Mine forældres 
er dog flerårige, og de deles velvilligt / der kan 
tages stiklinger deraf.



1.6.6. Lupin
Lupinus
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Lupiner ses meget ofte i vores grøftekanter i foråret i dk. 
Regnbuelupin (enårig der selvsår sig flittigt, og som kan 
sås i april, hvis den ikke findes på grunden) og staude-
lupin, (der er flerårig), er de to sorter, jeg ønsker at dyrke. 
De er nemme at dyrke, kan klare flere slags jord, er 
robuste i forhold til vanding. 
Udover deres smukke blomster, så er de i meget høj grad 
jordforbedrende, hvilket er min allervæsentligste årsag 
til, at de er et must. De udvikler lange dybtgående 
rødder, der henter vand og næringsstoffer opad i 
jordlagene, og på rødderne sidder der små 
knoldbakterier, der henter kvælstof fra jorden og ned i 
rødderne og således gør jorden klar til, at 
kvælstofkrævende planter med fordel kan stå sammen 
med lupiner. De dybe rødder gør jorden porøs, hvilket de 
fleste andre planter er glade for.



• Dyrkning: En staude der er lidt langsom starter 
de første par år og endelig ikke må plantes 
dybere end de står i den potte, man køber dem. 
Men når først de har fat, er de sikre blomstrere i 
maj-juni hvert år. 

• Jord: De trives på de fleste jordtyper, men vil dog 
helst have muldrig lerjord.

• Sorter: Der er lavet så mange hybrider, med 
enkle, halvfyldte og helfyldte blomster og i røde, 
rosa, cremefarvede og hvide, at når man vil 
starte op med dem, så køber man en smuk 
sammensætning af nuancer.  

• danskpaeonselskab.dk
• Karakteristika: Jeg elsker at kigge på deres 

rundt knop, før de springer ud, og bliver benovet, 
når de først spædt og så pludselig på svulstig vis 
folder sig ud. 

194Fotos: Pixabay

1.6.7. Pæon / bonderose
Paeonia officinalis

http://www.danskpaeonselskab.dk/


195Foto: Pixabay



1.6.8. Rose
constance spry

• Type: Slyngrose introduceret af 
rosenkongen David Austin. 
Opkaldt efter en berømt engelsk  
blomsterdesigner i 50’erne. Robust og 
ikke tilbøjelig til de sædvanlige 
rosensygdomme.

• Størrelse: Op til 2 meter i højden, god at 
bruge til espalier, og kan med tiden 
dække en hel mur.

• Blomster: Sart lyserød og formet som en 
skål med utallige blomsterblade i lag. 
Nærmest som en pæon i form og antal 
blade. Er dog kun engangsblomstrende og 
viser hele sin pragt i juni. Virkelig god som 
skæreblomst

• Plads: Trives i fugtig og næringsrig 
havejord i sol og halvskygge. 

• Tidspunkt for sætning: Roser podes. 
Plantes bedst forår eller efterår.

• Benyttes: Spis i salat kronblade. Er rige på 
C-vitamin. Rosenvand kan bruges til te, is, 
småkager, lemonade. Prøv også 
rosengele, rosensorbet med kandiserede 
rosenkronblade.

• Købt 2017 Bagsværd. Placering i nøglehul 5.
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1.6.9. Rose
The generous gardener

• Engelsk rose, Austin 2002.
• Blomst: Svagt rosa blomster med lys kant. 8-10 cm. 

remonterende.
• Blomstring: Springer ud fra juni til langt hen på efteråret.
• Duft: Kraftig myrraduft.
• Størrelse: 120 cm høj, 100 bred.
• Placering: Trives i fuld sol og halvskygge.
• Købt 2017 Bagsværd. Placering i nøglehul 6. Den trives 

super godt i min have.

197



Roser skal dufte!
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Fra Rosenborg Slotshave og Valbyparkens rosenhave 
ved jeg, at følgende sorter dufter godt (har ikke fået taget billeder af dem alle):

• Tivoli 150
(lysegul)

• Jasmina 
Kordes 2005 (lyserød klatrerose)

• Naomi renaissance
Poulsen, 2011 (pink)

• Look good…feel better
Poulsen, 2009 (mørkerød)

• Schackenborg
Poulsen, 1998 (rosa)

• Jubilee Celebration
Austin 2002 (lyserød)

• Kronprinsesse Mary
Poulsen 2004 (hvid) 

• Fellowship, Floribunda
Harkness, Storbritanien, 1992 (orange)
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1.6.10. Stolt kavaler
Cosmos bipinnatus

Type: Stolt kavalerer hører under 
kurveblomstfamilien. Den er på vores 
breddegrad en enårig plante, da den ikke 
tåler frost. Den er oprindelig fra Mexico. Den 
selvsår livligt. Det er let at tage frø af planten, 
de sidder frit tilgængeligt og er lette at samle 
en håndfuld fint tørre frø af.
Dyrkning: Det er en nem sommerblomst at 
dyrke, da den kan sås direkte på voksestedet 
uden problemer og sjældent angribes af 
skadedyr. Stolt kavaler er ikke kræsen med 
jord, selv halvdårlig jord trives den i, men den 
foretrækker en let og veldrænet jord. Planten 
bliver mere blomsterrig, hvis jorden ikke 
gødes. Jorden skal have pH værdi mellem 6 
og 8,5. Stolt kavaler kan sås direkte på 
friland, når faren for frost er ovre. Eller den 
kan forkultiveres med såning 4–5 uger før 

sidste forventede frostnat. Spiringstiden er 
7–15 dage ved en jordtemperatur på 21–
26° C. Den optimale spiringstemperatur er 
24°. Den blomstrer 60–90 dage efter 
fremspiring. Det er således nødvendigt at 
forspire den, hvis man vil have tidlig 
blomstring. Sås den på friland, vil den først 
komme i blomst i august måned. Efter 
fremspiring dyrkes den ved lavere 
temperatur, f.eks. i drivhuset. Forkultiverede
planter skal udtyndes til en indbyrdes afstand 
på 6 cm eller prikles i potter. De skal 
afhærdes inden udplantning, og de udplantes 
først, når der ikke længere er risiko for 
nattefrost. Planterne vandes, indtil de er 
kommet i god vækst.
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Sorter: Der findes mange og flotte sorter af 
stolt kavaler og i mange nuancer af pink, lys 
rød, magenta samt gul og hvid. Blomsterne 
kan være enkle, halvfyldte eller helt fyldte. 
De findes fra kun 40 cm høje dværgsorter 
og op til 150 cm høje sorter. Brug f.eks.:
Lave:
Sonata Pink Blush – 10 cm store lys pink 
blomster.
Sonata White – hvide blomster.
Antiquity – lys rød, meget specielt farve. 
Halvhøje 70-100 cm:
Rubenza – magenta.
Cosmos Happy Ring – store lys pink med 
mørkere ring.
Double Click Rose Bon Bon – halvt til helt 
fyldte rosa blomster.
Versailles Tetra – Enkle, mørkere pink 
blomster.
Høje – over 100 cm:
Yellow Garden Cosmos – lys gule blomster.

Sensation (Early Sensation) – blandede 
hvid, pink, magenta blomster.
Purity – hvide blomster.
Double Click Snow Puff – fyldte hvide 
blomster.
Double Click Cranberries – halvt til helt 
fyldte lys magenta blomster.
Candy Stripe – tofarvede stribede blomster i 
pink-magenta.
Daydream – tofarvede blomster i rosa-pink.
Psyche – halvfyldte blomster, fås både i 
hvid, pink og mix.
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Karakteristika: Den er et farverigt indslag i 
haven fra midt på sommeren og langt ud på 
efteråret med sine store farverige blomster. 
Det er en fin snitblomst. De høje sorter er 
fine som baggrund i et bed med 
sommerblomster, og de lavere sorter kan 
indplantes i staudebedet for at give liv og 
farve. I køkkenhaven fungerer den som 
insektplante og tiltrækker svirrefluer og 
snyltehvepse samtidig med, at den lidt 
grønne køkkenhave får liv med farverige 
blomster. Sidst på sæsonen, når 
grønsagerne er høstet, står den grøn og 
frodig og blomstrer oftest helt frem til første 
frostnat. Stolt kavaler er også en 
fremragende og smuk blomst til buketter, og 
har man en snithave, så er stolt kavaler 
nærmest selvskreven til at være med her. 
Har man først ladet stolt kavaler sætte frø i 
køkkenhaven, myldrer den frem først i juni, 
når jordtemperaturen bliver høj nok til, at 

frøene kan spire. Frem til midt på sommeren 
fylder planten ikke så meget, men sidst på 
sommeren bliver den en ret så stor plante, 
som også skygger. Det er ikke nødvendigt at 
fjerne visne blomster, men mængden af 
blomster øges og blomstringsperioden 
forlænges, hvis de visne blomster fjernes.
Dyreliv: Stolt kavaler tiltrækker sommerfugle, 
og den besøges flittigt af alle slags insekter. 
Blomsterne er meget let tilgængelige for 
insekterne, når man vælger sorter med enkle 
blomster. De halvfyldte sorter kan bruges, 
mens man skal undgå de helt fyldte 
blomster, hvis man ønsker at tilgodese 
insekter og sommerfugle.

Tekst er et sammenskriv fra 
havenyt.dk/artikler/prydhaven/blomster/sommerblomster/1173.html
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https://www.havenyt.dk/artikler/prydhaven/blomster/sommerblomster/1173.html


1.6.11. Valmue
Papaver

205

Foto: Shutterstock



Jeg kom til at smide lidt frø ved kridtgraven, 
da vi boede på Strøybergsvej
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• Formering: Valmuefrø er bittesmå, så de skal 
sås når der er vindstille. Så dem i maj-juni, og 6 
uger sener står de i flor. De er også selvsående, 
så én gang valmuer, altid valmuer.

• Jordtype: De foretrækker en let sandet jord, men 
de spirer og blomstrer de fleste steder, er min 
erfaring.

• Blomstring & sorter: Der er flere forskellige 
sorter, med flere forskellige højder, farver og 
former. Man undersøger sig favorittyper, før man 
sår. 

• Brug: Birkes er frø fra valmue. De kan høstes af 
modne kapsler i august. De friske frø smager 
nøddeagtigt og er gode at piske med i olie-
eddike dressinger. 

Valmuen gør mig ærbødig omkring, at 
nogle ting har bare bedst af at blive 
sanset direkte i naturen, uden at vi 
indgriber. Klippes den til buket, står den 
meget kort tid og minder om livets 
flygtighed.



1.6.12. Senvinter: Tidlige løgplanter

De steder, hvor jeg har boet, har jeg prioriteret 
som minimum at have:
• Vibeæg 
• Vintergækker & dobbelte vintergækker
• Anemone, hvide og blå Krokus
• Perlehyacinter
• Narcisser
• Tulipaner
• Erantis
• (der fyldes flere ind med tiden)
• …
• …
Findes de ikke på grunden, så sættes der løg i 
oktober. Selvfølgelig gerne både adskillige sorter 
og forskellige farver, så forårets komme kan ses 
tydeligt lige uden for vinduerne.
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Fra egen have 2019
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1.6.13.Tivoli er forbillede mht. at 
plante tæt og blande farver
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1.6.14. HC. Ørstedsparken planter 
stedmoder i bunden af tulipaner 
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Her ses bundplanter tydeligt.
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1.6.15. Blomstereng til fri afbenyttelse
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Foto: Pixabay



På plantetorvet.dk/p/79776/vildfroe-ny-blomstermark f.eks. følgende sorter samlet i en 
pose 1-årige:
• Biblomme, Lobularia maritima
• Kornblomst, Centaurea cyanus
• Kornvalmue, Papaver rhoeas
• Farve-skønhedsøje, Coreopsis tinctoria
• Skønhedsøje, Coreopsis picta
• Klokkehonningurt, Phacelia campanularia
• Stolt kavaler, Cosmos bipinnatus
• Californisk valmue, Eschscholzia californica
• Brudeslør, Gysophila elegans
• Hørblomst hvid, Linum annum
• Hørblomst rød, Linum annum
• Morgenfrue, Calendula officinalis
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1.6.16. Oversigt



SPISELIGE BLOMSTER
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1.6.17. Almindelig aftenstjerne
Hesperis matronalis
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• Formering: Frø, stiklinger, deling. Selvsår 
og kan sprede sig kraftigt. 

• Vokseplads: Trives i normal og næringsrig 
havejord, sol og let skygge. Bestøves af 
bier og andre insekter.

• Karakteristika: Korsblomstfamilien. To- til 
flerårig rosetplante med et væld af små 
lilla duftende blomster i klaser fra tidlig 
sommer til efterår. Ca. 1 meter høje (eller 
mere). Kaldes aftenstjerne fordi 
blomsterne har en selvlysende effekt.

• Brug: Blade, blomster, frø. Spis blade og 
blomster i salat. Blade er bedst inden 
blomstring, kan bruges som man vil bruge 
spinat. Blomster kan bruges i salat i hele 
sæsonen. Brug frø til at lave olie, der kan 
udvindes parfume fra. Spirede frø kan 
bruges hele året som karse. 
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Dette er præcis en af de blomstertyper, der 
kunne kasseres, fordi den er for nem og i en 
grad også for invasiv, når man anlægger et 
traditionelt haveperspektiv. Men prøv engang 
at se på billederne fra min have. Den var 
eksploderet i blomst i april (billeder forrige 
side), da de andre blomster stadig kun 
tænkte på at spire og sætte grønne blade. Og 
blomsterne var der stadig i starten af 
september 2019 (billede denne side), da 
mange andre ting var afblomstret. Den blev 
ca. 150 cm. høj, så den skal i fremtiden stå 
bagerst. 
Dette er en af de blomstersorter, jeg helt klart 
lader sprede sig i min have. Den er svulstig, 
nem og lækker at kigge på og at spise, hele 
sæsonen.



1.6.18. Haveløvemund
Anthirrhinum majus
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• Formering: Frø, stiklinger. Er flerårig med 
ofte enårig i det danske klima. 

• Vokseplads: Trives i normal og mager 
havejord, sol og let skygge. Bestøves af 
bier.

• Karakteristika: 30-50 cm. høj urt, opret 
med hårede, aflange blade og store 
asymmetriske blomster, her i pink, men 
de kan også være hvide, gule, rosa, lilla, 
orange.

• Brug: Spis blomster i salat. De forskellige 
farver har forskellig smag. Der kan 
udvindes olie af frøene og bruges som 
olivenolie i husholdningen. 



1.6.19. Hornviol
Viola Cornuta
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• Formering: Frø, stiklinger. 
• Vokseplads: Nem lav staude på 10-25 

cm. De er allerede i blomst fra marts og 
resten af foråret, de kan sågar komme 
igen i efteråret. begyndende sommer. 
Trives i almindelig, nærringsrig havejord, 
sol og halvskygge. Glimrende 
bunddække og kantplante i foråret. 

• Brug: Unge blade og blomster spises i 
salat. Blomst er sød, krydret a la jenka 
tyggegummi. Blomsterne kan 
kandiseres med æggehvider og 
flormelis. Blade kan bruges til te. 

• Bonusinfo: Stedmoderblomster (viola 
tricolor) er større og etårige, mens 
hornviol er flerårige stauder.



1.6.20. Katost
Malva sylvestris

• Der er mange typer katost. De er 
taknemmelige at dyrke, gode at spise. Og 
karakteriseres af, at jo mere man høster, jo 
flittigere skyder de. Foretræk: 

• Rosenkatost (lyserøde/lilla). Også egnet til 
blomsterbuketter.

• Moskuskatost (hvide eller rosa), 
rigtblomstrende og op til 80 cm. høj.
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Min hvide moskuskatost er meget 
glad primo juli 2019
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Mauretansk katost
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• Type: Katostfamilien (Malvaceae). 
Sort: ‘Zebrina’. 

• Størrelse: 50-70 cm. høje. 
Kraftigtvoksende urteagtig med store 
hesteskoformede blade.

• Blomster: Store violette blomster i 
klaser.

• Plads: Trives i almindelig havejord i sol.
• Formering: Frø og stiklinger.
• Karakteristika: Bestøves af insekter. 

Jeg er vild med denne katosttype, der 
glimrer ved lang og gentagende 
blomstring.

• Benyttes: Spis blomster, blade, skud 
og umodne frøkapsler. Frøkapsler kan 
syltes og fermenteres. 

• Købt 2019 hos Aiah Noack. 



1.6.21. Kornblomst
Centaurea cyanus
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• Type: Kurvblomstfamilien (asteraceae).
• Størrelse: Farvestrålende, enårig 40-100 cm høj 

plante med lange smalle blade.
• Blomster: Blå, rosa eller lilla kurveblomster. 

Plads: Trives i porøs, velnæret, almindelig og 
letkalket havejord i sol. 

• Såning: Spredes med frø.
• Karakteristika: Bestøves af bier og andre 

insekter. Stortrives sammen med valmuer. 
• Benyttes: Spis blomster i salater. Mild 

nellikesmag, afhængig af farven på blomsten. 

Fotos: Pixabay



På Krogerup blandes kornblomster og morgenfruer.
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1.6.22. Krybeklokke
Campanula portenschlagiana
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• Type: Klokkefamilien (campanulaceae). 
• Størrelse: Lavtvoksende, krybende staude.
• Blomster: Små grønne blade og lysende blå-lilla 

klokkeblomster i løse klaser fra tidlig sommer til 
sen efterår.
Plads: Trives i sol og halvskygge, god som 
bunddække.

• Såning/sætning: Stiklinger, deling.
• Karakteristika: God biplante. Desværre er snegle 

også glade for den.
• Benyttes: Blade, blomster og knopper spises i 

salat.
Foto: Pixabay



1.6.23. Lægestokrose
Althaea officinalis
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• Formering: Frø. 
• Vækstform: Klump. 
• Højde: 170-200 cm. 
• Skyggetolerance: Sol til let skygge. 
• Blomstring: Juli – september. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Brug: Blade, blomster og umodne frø. Bladende er 

gode kogte, men kan også benyttes rå. De kan 
bruges til dolmars, hvor bladet fyldes med 
grøntsager og dampes i vandbad. 

• Oprindelse: Lægemiddel pga. indholdet af 
planteslim. 



1.6.24. Mamelukærme
Lavatera trimestris
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• Formering: Frø. Katostfamilien.
• Vokseplads: Trives i fuld sol i 

almindelig havejord i sandet og 
saltholdig jord. Tiltrækker insekter, 
bestøves af bier. trompetformede 
blomster.

• Karakteristika: Opretvoksende, 
busket urt med lindebladslignende 
blade og store pink blomster.

• Brug: Blomster bruges som pynt i 
salat, smager mildt. Blade og 
grønne frøkapsler i f.eks. Omelet, 
lasagne mm. 

Foto: Har jeg taget på Samsø, Birgit Rothmanns busk står flot



1.6.25. Morgenfrue
Calendula officinalis

• Type: Kurvblomstfamilien (asteraceae). 
• Størrelse: Farverig, fyldig 30-50 cm høj urt.
• Blomster: 4-5 cm. brede blomsterkurve. 

Fås i mange farver.
• Plads: Trives i almindelig, veldrænet 

havejord i sol og læ.
• Tidspunkt for såning / sætning: Frø. 1-årig. 

Selvsår sig. Egnet som bredsået mellemafgrøde.
• Karakteristika: God insekt- og biplante.
• Benyttes: Sæson hele sommeren og frem til december. Blade kan spises men er sødlige, 

lidt klistret i smagen. Blomsterbladene kan bruges friske i salater, til te, i brød, omeletter, 
pastaretter, kryddersmør, is og smoothies samt til vilde fermenteringer. Tørrede blomster 
kan bruges i urteteblandinger.
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Fotos denne side og næste: Pixabay



230Foto: pixabay



1.6.26. Solsikke
Helianthus annuus
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Solsikker har en svulstighed og størrelse, 
så jeg bare MÅ have dem i haven, uanset 
om der er plads. 
Den kræver bestøvning udefra, så det er 
vigtigt at have en bi-venlig have.
Jeg bruger dem udelukkende til at kigge 
på, lader mig indsuge i mønstret i 
blomsterhovedet, bader i den gule farve i 
blomsterbladene. 
Men man kan høste solsikkefrø og lave 
solsikkeolie, hvis man vil. 
(De købte frø advares man mod at spise for mange af 
grundet tungmetalrester. Jeg gætter på, at det ikke er 
tilfældet med egne dyrkede, der selvfølgelig ikke 
sprøjtes.)



1.6.27. Stokrose, almindelig
Alcea rosea
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Frederiksberg er spækket med stokroser. 
Et dejligt syn hele sommeren.



1.6.28. Studenternellike
Diantus barbatus

• Type: Kortlivet staude. 
• Størrelse: 40 cm. høje. 
• Blomster: Blandede farver. Juni-juli.
• Plads: Trives i almindelig havejord i sol.
• Tidspunkt for såning / sætning: 
• Karakteristika: Tiltrækker og bestøves af sommerfugle. 

Robust over for snegle. Virker afskrækkende på mange 
flyvende insekter.

• Benyttes: Snitblomst, duftende, stedsegrøn. 
Spis blomsterne, de smager neutralt med let sødme.
Kan også bruges til at pynte desserter og kager.
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1.6.29.Tagetes
Tagetes

• Type: Kurveblomstfamilien (asteraceae).
• Størrelse: Kompakt, busket op til 25 cm. høj urt med fligede blade.
• Blomster: Orange blomster og forskellige farvetegninger afhængig af type.
• Plads: Trives i fuld sol og almindelig havejord.
• Tidspunkt for såning / sætning: Frø. Etårige.
• Karakteristika: Visse tagetes indeholder stoffer, der afskrækker insekter. Plant evt. 

sammen med roser, tomatplanter og andre haveplanter, der plages af bladlus og hvide 
fluer. Tørrede tagetes kan bruges som evighedsblomster. 

• Benyttes: Sommer og efterår. Spis i salat blomster, knopper og blade. Smagen er appelsin 
eller citrus, alt afhængig af typen. Egnet som krydderi i fiskeretter, pandekager og med 
rodfrugter. Brug tørrede blomster som krydderi til oste- og æggeretter.

• Bemærk: Orange tagetes og jo mere rødt og blåt farvestof, jo højere antioxidant-værdi. 
Tagetes topper generelt i indhold af antioxidanter. På billedet er det appelsintagetes.
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Der findes mange typer af spiselige tagetes, prøv 
appelsin-, lakrids- eller citrontagetes.
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1.6.30.Tallerkensmækker
Tropaeolaceae

• Type: Tropæolum-familien. Kaldes også blomsterkarse, 
landløber, nasturtium. Enårig, formering fra frø. 

• Størrelse: 30-50 cm. høje. Kraftigtvoksende urteagtig vækst, der 
kan krybe eller slynges op ad snore med runde, grønne blade.

• Blomster: Store dekorative blomster i flere forskellige stærke 
farver. 

• Plads: Trives i almindelig havejord i sol og halvskygge.
• Tidspunkt for såning / sætning: Forår / tidlig sommer.
• Karakteristika: Tiltrækker og bestøves af sommerfugle. Robust 

over for snegle. Virker afskrækkende på mange flyvende insekter.
• Benyttes: Spis blomster, blade, knopper og grønne frø. 

Sennepssmag. Umodne frø kan tilberedes som kapers og give 
smag i chutney, eddikesyltning og fermentering. Modne frø kan 
males og bruges som alternativ til peber. Prøv en tallerkensmæk-
keromelet med blade, blomsterblade og knækkede grønne frø. 
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Rigtig gode og frodige kravlere. 
Her min i 2018 i en lille pause 

mellem flere blomstringer.
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1.7.Svampe
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1.7.1. Dyrkning af svampe generelt
1.7.2. Østershat
1.7.3. Shiitake

00:55 minutter



1.7.1. Dyrkning af svampe generelt

• Jeg har kun ringe erfaring i 
svampedyrkning, og derfor starter jeg ud 
med to typer velsmagende svampe, der 
siges at være nemme at dyrke selv, nemlig 
østershatte og shii-take. De dyrkes på vidt 
forskellige måder og der er vidt forskellige 
modningstider.

• Mycelium: Svampe mycelium er hvad der 
svare til en plantes rodnet, hvor selve 
svampene er blomsterne, som danner 
sporer (frø). Man kan ikke få svampe uden 
mycelium, men mycelium kan sagtens leve 
og trives fint uden af sætte svampe, hvis 
forholdene ikke er til det.

• I naturen bliver forholdene til at svampene 
dukker frem på forskelige årstider, men 

hvis man dyrker dem under kontrollerede 
forhold, kan man selv styre, hvornår man 
vil have dem til at blomstre.

• Man kan købe svampemycelium hos 
forskellige netbutikker, f.eks. 
kridtvejsplanter.dk/627-svampemycelium-tilbehor

• Man kan også vælge denne nemme 
løsning: svampefarm.dk

• Især for østershatte er der mange 
muligheder for at opformere sit mycelium, 
da det er den nemmeste svamp man selv 
kan dyrke (efter sigende).

• Hvor østershatte og shiitake er træboende 
svampe er champignoner jordboende, så 
de har behov for forskellige substrater. 

http://kridtvejsplanter.dk/627-svampemycelium-tilbehor
https://svampefarm.dk/


1.7.2. Østershat
Pleurotus ostreatus

• Gromedium kan være savsmuld, træflis, 
træstubbe og brændestykker af løvtræ, 
halmballer, kaffegrums, papkasser og 
stort set alt celluloseholdigt.

• Alt skal skoldes inkl. substratet for at 
andre svampe og bakterier ikke er domine-
rende, når myceliet skal til at brede sig.

• Gromedium skal være og holdes fugtigt 
men ikke vådt, det skal pakkes ind i 
plast/glas men der skal være ilttilførsel 
ved huller, daglig udluftning eller et 
åndbart låg, og det skal placeres mørkt 
ved stuetemperatur.

• Jeg har prøvet kaffegrums i plasticboks.
Grumset er varmebehandlet så det gælder 
om kun at bruge frisk og afkølet 
kaffegrums, da der hurtigt kommer mug 

derpå. Det skal ikke være for vådt, man 
skal lige kunne samle det. 

• En masse svampeenheder kommes i et 
glas med grums og der rystes let, så de 
bliver fordelt. Sørg for, at der ligger meget i 
toppen, da det er her at mug ellers vil få 
en fordel, ligesom at myceliet kræver ilt. 
Læg et løst låg på.

• For at det bedre kan ånde og jeg slipper 
for at lufte, lægges gazebind med åndbar 
tape over beholderen.

• Det tager cirka seks uger fra svampene er 
sået til de er klar til at spise, og der kan 
høstes 3-4 gange.

• Kilder: Se eksperiment med upcycling af kaffegrums udført af Hotel-
og Restaurantskolen: hrs.dk/fra-affald-til-foedevare/
foodculture.dk/miljoe-og-klima/madspild/2016/elever-dyrker-
svampe-i-kaffegrums#.WBBuADI63q0
candselv.blogspot.dk/2012/11/hjemmelavet-svampemycelium.html

http://hrs.dk/fra-affald-til-foedevare/
http://www.foodculture.dk/miljoe-og-klima/madspild/2016/elever-dyrker-svampe-i-kaffegrums
http://candselv.blogspot.dk/2012/11/hjemmelavet-svampemycelium.html


1.7.3. Shiitake
Lentinula edodes

• Gromedium: Træflis, træstubbe, 
brændestykker af hårdt træ allerhelst eg.

• Der skal bruges: Egetræsstamme 1m. lang, 
gerne nyfældet, skal være fugtig. 
Boremaskine med 12 mm bor. Pipette. 
Stempel. Mycelium. Voks.

• Bor ca. 25 huller i egestammen. Kom 
mycelium i stemplet og pres det ned i 
hullerne.

• Opvarm voksen til 150 grader, og fyld den 
smeltede voks i hullerne med pipetten, så 
der lukkes tæt for myceliumet.

• Sæt stammen udenfor i et år, et sted hvor 
der er skygge, så stammen ikke udtørrer.

• Efter 1 år lægges stammen i vandbad en til 
to dage, jo koldere vandet er, jo langsom-
mere kommer svampene. Temperaturen 
skal være over 12 grader. Stammen tages 
op og den pakkes ind i en plastikpresen-
ning el. lign og stilles i skyggen. Efter 4-5 
dag er svampene klar til høstning.

• Stammerne kan høstes 3-4 gange om året, 
blot de hviler 5 uger efter høst, før de atter 
lægges i vandbad. Stammen har en levetid 
på 3-4 år.

• Kilder: dr.dk/tips-fra-dr/tips-og-raad/Frilandshaven/dyrkning-af-Shii-take-
svampe-dyrkning.html - svampe.dk - Paul Stamet, fungi.com er en af verdens 
førende svampeforskere.

http://www.dr.dk/tips-fra-dr/tips-og-raad/Frilandshaven/dyrkning-af-Shii-take-svampe-dyrkning.htm
http://www.svampe.dk/
http://www.fungi.com/


1.8. Køkkenhaven
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ANDRE GRØNTSAGER
1.8.6. Artiskok
1.8.7. Asparges
1.8.8. Broccoli
1.8.9. Pralbønne
1.8.10. Stangbønne
1.8.11. Squash / græskar
1.8.12. Spidskål
1.8.13. Tomater 

Temaet ‘køkkenhaven’ er det punkt af min planteplan, der er 
mest ufuldstændig, idet jeg tilpasser fra år til år efter spontane 
lyster og behov. Der vises således kun nogle få af mine ‘må 
dyrke’ ting (opstillet alfabetisk).

1.8.1. Tre oversigter
RODFRUGTER
1.8.2. Gulerod
1.8.3. Kartoffel
1.8.4. Rødbede
1.8.5. Sødkartoffel

00:41 minutter



Tre oversigter
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Rodfrugter 
er efterårets og vinterens vigtigste fødevaregruppe
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Fotos: Shutterstock



1.8.2. Gulerod
Carota
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Gulerod er 
væsentligste

hverdags-
rodfrugt til 
alting, rå, 

svitset, kogt 
eller til juice 

sammen med 
andre grøn-

sager og 
frugter.

Fotos: Shutterstock



Ikke at forglemme, at gulerod også kan bruges til 
min yndlingskage over alle kager: Gulerodskage 
med flødeostcreme. Billederne viser to vidt 
forskellige anretningsmåder af nogenlunde 
samme kage.

248Fotos: Shutterstock
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• Dyrkning: De sås i 1,5-2,5 cm. dybde. Kan sås 
fra marts med fiberdug, men kan også sås sent, 
dvs. ultimo maj. Det vigtigste at huske omkring 
dyrkning af gulerødder er at tynde ud, og at så 
dem på en letgennemtrængelig jord, men ellers 
kræver de ikke meget af jorden. Kalium, 
magnesium og bor er de vigtigste stoffer at have 
i balanceret form i jorden ved såning, mens de 
er mindre afhængige af høj kvælstofmængde. 
Det er en god ide at hyppe omkring gulerødder.
Jeg må indrømme, at jeg har ikke haft heldigste 
hånd med gulerødder gennem tiden, så jeg har 
fortrinsvis købt hos andre dyrkere. På jordkurset 
fik jeg svaret: Cystenematoder og rodgalle-
nematoder kan få dem til at krølle. Derfor er 
kodeordet igen igen: Skab god jordfrugtbarhed, 
så løser naturen det selv, idet nematode-
balancen er optimal i en frugtbar jord.

• Karakteristika: Gulerod er 
toårig ligesom mange andre arter i 
skærmplantefamilien. Det første år 
dannes der kun blad-roset og en 
tynd pælerod. Efter nogen ugers 
vækst begynder den øvre del af 
pæleroden at blive tykkere, og 
gennem resten af året fortsætter 
væksten af pæleroden og den 
fyldes op med bl.a. sukker-stoffer. 
Hvis planten får lov, vil den efter en 
vinters kulde begynde væksten igen 
og vil så bruge næringsstofferne fra 
roden til at danne stængel, blomst 
og frø – og dø når frøene modnes. 

(Se wikipedia for et meget fint planteportræt).



1.8.3. Kartoffel
Capicum annuum
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• Dyrkning: Forspires gerne inde fra februar ved 
at lægge dem i en æggebakke i et rum med 
14-18 grader med godt lysindfald. De vil spire 
inden en måned. Vand kun meget lidt, idet det 
øger risiko for skimmelangreb. 

• Høst: Kan høstes lige før Sankt hans. Man kan 
fremme hastigheden ved at afdække bedet 
med plastik lige når de er plantet ud. 

• Jord: Kan vokse i al slags nærringsrig jord, 
kræver rigeligt med kvælstof og kalium. Man 
kan også eksperimentere med at lægge dem 
på jorden og fylde 40 cm enten halm eller tang 
over. Eller man kan som billedet antyder 
eksperimentere med at etablere 
dyrkningstårne.

• Brug: Velkendt. 



1.8.4. Rødbede
Beta vulgaris

• Type: Amarantfamilien. 
• Dyrkning: Sås i april-maj. Sorten ‘Bull’s

Blood’ er en toårig urt med sort-røde
blade, som både kan bruges som 
rodplante og hvor bladene kan spises som 
salat. Kan med fordel gødes med 
komposteret tang. 

• Formering: Frø. 
• Jord: Trives i almindelig og sandet havejord 

i sol. 
• Brug: Spis store og små blade i salat. 

Knoldes høstes om efteråret og brugen er 
velkendt. Bladene kan indgå i efterårets 
mælkesyregæring af alskens grønt. 
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1.8.5. Sødkartoffel / batat
lpomoea batatas

• Oprindelse: Fra Nordvestlig Sydamerika. 
Er ikke i familie med kartoflen, men er en 
slyngplante, som har en sød, nøddeagtig 
smag. Så derfor er den faktisk fejlplaceret 
i dette afsnit og burde være flyttet til næste
afsnit. Jeg vælger dog at placere den her, 
fordi mange sammenligner den med 
almindelig kartoffel.

• Dyrkning: Subtropisk plante, der skal have 
meget lys og varme, så hører bedst til i et 
drivhus. Behandl dem som tomat, chili og 
peberfrugt. Skær en sødkartoffel i to halve, 
sæt tandstikker i siden, så bunden er under vand og toppen er oven vande. Placer 
glasset i et varmt vindue. Når den spirer, halveres kartoflen, placer den spirende del i 
en krukke med muldholdig jord og dræn. Spiren skal være over jorden (fordi det er en 
slyngplante). Stil den herefter i drivhus. Høstes 90-100 dage efter såning. 

• Brug: Velkendt. 
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ANDRE GRØNTSAGER
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1.8.6. Artiskok
Cynara scolymus

Dyrkning: Så dem i februar, ellers kan de 
ikke nå at give artiskokker samme år. Så et 
frø i hver sin lille potte, dæk jorden med 
sand, så der ikke gror alger og hold dem 
på den tørre side. Stil dem et køligere, men
lyst sted når de er spiret. Pot om én gang til 
en større potte når planterne ikke kan være 
der mere, og stil dem i en kølig vindueskarm, 
drivhus eller mistbænk når der ikke mere er 
risiko for frost. De er stadig sarte. Først eller 
i midten af maj hærder man dem af ved at 
flytte dem ud og ind af drivhuset, så de kan 
vænne sig til lyset og de lavere temperaturer på et letskygget sted. Direkte stærk sol svider 
bladene på dette tidspunkt. 
Plant ud med mindst en meter imellem, på begge leder. Hold dem godt vandet i starten. De 
vokser hurtigt til, når de først har fat. Bladene bliver næsten en meter lange, og ser ret 
forskellige ud alt efter sorten, men slægtskabet med tidslen er tydeligt.
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Foto: pixabay



Der skal gødes ret kraftigt når de er kommet 
i vækst, hvis de skal vokse tilstrækkeligt 
hurtigt til at danne masser af knopper i en 
dansk sommer. 
Brug: Sidst i juli kommer de første små 
artiskokker, og man skal spise dem små. 
Hvis man venter på rigtig artiskokstørrelse 
på de første går de bare i blomst og danner 
ikke flere. Det betyder samtidig at hvis man 
skal have mini-artiskokker til et ordentligt 
måltid, skal man have mindst 10 planter. 
Hvis man plukker ofte og holder dem godt 
vandet og gødet kan man høste til midt i 
oktober. De helt små artiskokker kan man 
spise hele, de når hverken at danne hår 
indeni, eller de hårde blade, som man altid 
skal fjerne fra købeartiskokker. 

De lidt større som kommer hen på 
sommeren, skal man skære den øverste 
centimeter af, men man kommer aldrig frem 
til en artiskok, hvor man kun kan spise det 
nederste af bladene og bunden, medmindre 
man lader dem sidde til de bliver træede. 

(Camilla Plum plantevejledning fra facebook, i cirka 1/3 længde af 
den publicerede).
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1.8.7. Asparges
Asparagus officinalis

• Formering: Frø. 
• Jordtype: Foretrækker sandede jorde. Tolererer 

sommertørke. 
• Vækstform: Klump, krybende jordstængler. 
• Skyggetolerance: Kræver fuld sol. 
• Høst: Forår – typisk maj. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Højde: 1-2 m. 
• Brug: Skud. Når først asparges er veletableret (dvs. 

3-4 år) kan man forvente at planten bliver 20 år. 
• Jeg købte en grøn asparges 2018.

Foto: Shutterstock



1.8.8. Broccoli
Brassica oleracea vrr. itallica

• Type: Kål-familien. 
• Såtidspunkt: Senere end andre kål. Såning fra 

først i maj og udplantning mellem 1. juni og 
Sankt Hans, giver hoveder i august. 

• Dyrkning: Som andre kål-arter, dvs. nok 
gødning og vand, Ph på 6,5-7. Der skal være 
pæn afstand mellem planterne. Tåler ikke at 
mangle vand! Der skal vandes forebyggende i 
tørre perioder. Underså gerne med kløver. 

• Høst: De første hoveder kan høstes i august. 
Man kan løbende høste sideskud helt indtil 
vinter. De tager ikke skade af lidt frost. Dæk 
gerne med insektnet, da kålsommerfulgelarver
nærmest ikke er til at undgå uden – ikke 
fiberdug, da det er for varmt og fugtigt. 

• Brug: Velkendt. 

257

Foto: Pixabay



1.8.9. Pralbønne
Phaseolus coccineus

• Sådybde: 5 - 7 cm. 
• Lysforhold: Sol. 
• Forkultivering: Medio april. 
• Udplantning: Sidst i maj. 
• Såning på friland: Maj –juni. Kan gensås 

hen over sommeren. 
• Spiringstid: 10 dage. Spiringstemperatur er 15-18°C (jord 10+). 
• Høst: Bælg ca. 60 dage efter såning. 
• Karakteristika: Pralbønner er etårige, og netop fordi de kommer fra varme himmelstrøg er det 

vigtigt ikke at så dem for tidligt. Dels fordi de enten slet ikke spirer, hvis jordtemperaturen er 
under 10 grader, eller fordi de slet og ret går i stå i væksten. Og fordi de vokser ret hurtigt til 
og begynder at klatre, kan det godt blive noget rod at have dem stående i drivhuset for længe 
inden udplantning. De trives bedst i grundgødet køkkenhavejord. De stiller sig tilfredse med at 
klatre op af noget snor, men griber fat i hvad som helst for at komme opad.
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• Frø: Man kan selv tage frø hvert år. Når de 
høstes til tørring (enten for at spise dem 
eller for at gemme deres frø til kommende 
såning), skal de tages, når bælgene er helt 
tørre og gule. I våde somre, som vi jo har 
haft nogle stykker af, kan du høste hele 
planten og så tage bælgene af og 
eftertørre dem. Det tager sin tid - lad dem 
hellere ligger for længe end for kort tid -
ellers risikerer du at de rådner. Resten af 
planten kan graves ned og tilfører derved 
køkkenhavens jord kvælstof, som 
forbedrer jorden.

• Brug: Bønner indeholder stoffet purin, som 
folk med forhøjet blodtryk og tendens til 
urinsur gigt skal holde sig fra. Bønner må 
ikke spises rå (kun hestebønner), da de 
kan give forgiftningsskader med alt fra 
mavekneb til opkast og svimmelhed. De 
blancheres i 5 min. Det er en god idé at 
give dem et koldt brus lige efter 
kogningen, for så beholder de deres 
smukke, grønne farve.



1.8.10. Stangbønne
Phaseolus vulgaris

• Såtidspunkt: Kan sås direkte i bedet i maj og juni. Jorden skal være varm. Kolde våde 
perioder under spiringen kan ødelægge frøene. Jorden kan beredes ved dækning med 
plastic eller fiberdug før såning og under spiringen. Stangbønner kan også sås i drivhus i 
potter og plantes ud for at undgå at frøene rådner i jorden, hvis der bliver koldt lige efter 
såningen. Plant stangbønnerne op ad et stativ, idet de kan blive op til 3 m høje.

• Høst: Der går mindst 2 måneder fra såning til begyndende høst. 
• Brug: Bønnerne må ikke spises rå (det kan give mavepine), så husk at koge, stege eller 

dampe dem inden brug.
• Karakteristika: Fælles for bønner og ærter er, at de 

via et samarbejde med nogle bakterier i rodzonen 
kan samle kvælstof til planternes vækst, hvilket 
betyder at man ikke skal gøde med kvælstof - og at 
det kvælstof, der er samlet i jorden, kan udnyttes af 
efterfølgende afgrøder.
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Foto: Pixabay



Bønner af forskellige slags
fotograferet ved Camilla Plum
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1.8.11. Squash / Græskar
Curcurbita (pepo)
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• Type: Cucurbita-slægten. Der findes et 
utal af typer. 

• Jord: Dyrkning i randen af en lun 
kompostbunke er godt, fordi 
jordtemperaturen her er høj. 

• Formering: Kort udviklingstid og sås 
midt i maj, men succesraten stiger hvis 
de forkultiveres i drivhus, fordi de 
kræver 15 grader for at blomstre og 
sætte sig. Planterne skal nå at blive 
store, før de sætter frugt. Er følsomme 
overfor kulde og blæst. 

• Brug: Velkendt. 

Dette foto: Shutterstock



1.8.12. Spidskål
Brassica oleracea var. conica
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• Type: Korsblomstret plante, der dyrkes som 
andre typer kål. Fås i rød og grøn. 

• Dyrkning: Sættes til forspiring i midten af 
marts. Så gerne løbende flere planter. Kan 
plantes ud 2-3 uger senere, hvis man dækker 
med fiberdug. Forspirede planter kan plantes 
ud helt frem til start august. Kan også sås 
direkte på friland fra maj. Spidskål er som 
andre kåltyper nærings- og vandkrævende. 

• Høst: 90-100 dage efter såning. 
• Brug: Kun friskt og opbevares i en uge efter 

høst cirka. Derudover velkendt.  

Foto: Pixabay



Jeg er vild med tomater af egen avl. De smager 10 -
dobbelt af købte. Og er meget nemme at dyrke, især i 

plantekasser, udenfor i læ eller i drivhus.

1.8.13.Tomat
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Læg mærke til først på sæsonen, at der er 
blomster, umodne, modnende og modne tomater 
på samme tid. 
Jeg har en cherrytomatsort, som er ideel udenfor. 
Min far og jeg har drevet planter frem fra egne frø 
de sidste mange år.
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Masser af start-up planter, ikke blot 
til eget forbrug men også til alle de 
venner, der gider modtage dem, og 

som også producerer overflod. 
Dét er da rigdom!
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DE KAN FRYSES
Når mængden af tomater er 
helt uhæmmet, så fryser jeg 

dem ned, uden stilk. Tager 
10-20 stk. op, når jeg skal 
lave tomatsauce i hele vin-

tersæsonen. De skal blot 
skylles 10 sekunder under 

varmt vand, så slipper 
skindet nemt. 

SIDST PÅ SÆSONEN
De sidste plukkes ind og 

bruges som stegte grønne, 
og mange modner henad de 
næste par måneder uden at 

tørre ud. 
LANGTIDSBAGTE

Når jeg ikke gider have dem 
stående længere, laver jeg 

langtidsbagte, de grønne får 
ekstra sukker.



Utallige ting af bruge tomater til.
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Fotos: Shutterstock



1.9. Vinmarken
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Min erfaring er beskeden, så det skal startes op i samarbejde med en erfaren, 
og så må jeg lære af vedkommende. vinavl.dk

http://www.vinavl.dk/


Der avles efterhånden vin mange steder i 
Danmark. Jeg blev første gang bevidst om det, 
da jeg besøgte Samsø Vinsyndikat i 2012.
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F.eks.: Samsø Vinsyndikat



Mindre skala er også mulig. På Røgeri Hindsholm ved Måle, tæt på Kerteminde, findes en 
fantastisk have, med mange fine nuancer, drivhus, bro hen imod ‘vildskov’ (alt dette omtales 

ikke i detaljer her) - og så, lige neden for bordene ved café’en, da har man plantet 6 korte 
rækker vinstokke. Det er æstetisk virkelig smukt – og mon ikke der kommer en meget lille 

vinproduktion med tiden?
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2. Design
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2.1. Mønstre at plante efter
2.2. Vanding og vand
2.3. Sten
2.4. Højbede og mistbænke
2.5. Pergolaer, lodrette stativer og skilte
2.6. Store helheder og blandede bede
2.7. Companion planting
2.8. Designeksempler
2.9. Mette & Elizabeth designinspirationer



2.1. Mønstre 
at plante efter

278

2.1.1. Den gyldne spiral; fibonacci spiralen
2.1.2. Mandelbrot fraktaler
2.1.3. Mandorla
2.1.4. Nøglehulsformen
2.1.5. Sekskantformen
2.1.6. Forbindelseslinjer
2.1.7. Mandala
2.1.8. Forgreninger
2.1.9. Hvordan starter man et madskovsdesign?
2.1.10. Vertikalt perspektiv
2.1.11. Horisontalt perspektiv
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2.1.1. Den gyldne spiral; 
fibonacci spiralen
Fibonaccis talrække: 
1+1=2, 1+2=3, 3+5=8, 
5+8=13 … 21+34=55, 
34+55=89, 55+89=144
Forholdet mellem de to tal i talrækken er altid 
1,62, hvilket defineres som det gyldne snit.
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Naturens vækstprocesser, der bl.a. tydeligt kan ses i 
blade, blomster, kogler, er spiralformede. Hver enkelt 
kerne i en solsikkes blomsterstand tilhører en venstre-
eller højredrejet spiral. Antallet af spiraler er uden 
undtagelse altid lig med de to tilstødende tal i 
Fibonaccis talrække. I solsikker f.eks. 21/34, 34/55, 
55/89. 
Mine planteplaner vil på forskellige måder følge det 
mønster, fordi planterne så vil være ideelt placerede i 
forhold til gensidig understøttelse af hinanden ift. 
vind, lys og vands bevægelse. Det betyder således, at 
der meget sjældent plantes i snorlige rækker. 
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Geometrisk struktur der går igen 
i galakserne og i planterne, 

ja måske i al skabelse?
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Den vitruvianske mand er 
også tegnet efter det gyldne 
snit. Leonardo da Vinci så 
noget, som vi andre stadig 
leder efter at kunne se.



Vi har også leget med vandmønstrene skabt af håret 
før vi vidste af fibonacci.
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I praksis til f.eks. Krydderurter: Krydderurter er generelt nemme at dyrke i dk. Og derfor vil 
udfordringen mest være at designe smukke steder, så også æstetik-dimensionen bliver næret.
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2.1.2. Mandelbrot
fraktaler

Foto: Pixabay

Fraktaler kan have 
forskellige udtryk. De 
ligner også en 
søhest. Og dele af 
princippet kan 
strukturelt 
sammenlignes med 
edderkoppespindet.



2.1.3. Mandorla

Mandorla-formen ses allertydeligst i mandlens form. 
Matematisk er den betegnet som fællesmængden mellem 
to cirkler. 
Mandorla-formen er brugt i stort set alle religioners for-
skellige symboler. Den ses også som symbolet på 
mødepunktet mellem himlen og jorden. Sættes to 
mandorlaer sammen skråtvendte, bliver det til et hjerte.
Formen ligner også til forveksling kvindens skedeåbning; 
indgangen til ‘de hellige haller’. Første gang jeg blev bevidst 
herom var da DR2 lavede en af sine fantastiske lørdags-
temaaftener, benævnt ‘Kussen’. Her blev bl.a. stillet en 
‘kussomat’ op, og kvinder kunne komme forbi og få taget et 
billede af deres fine ydre underliv. Se nogle af billederne 
her, en portion donerede billeder, der er stillet til rådighed 
for Kvinde Kend Din Krop: kussomat.dk/kkdkpix.html#
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http://www.kussomat.dk/kkdkpix.html
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Mandorla-formen brugt i en madhave, 
allerede udtænkt i 1880 af en pioner inden for havebrug
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Læg også mærke til murene, der dels holder råvildt mm. ude, dels giver læ for vinden, og dels 
kan udgøre termisk varme for specifikke planter, der vil have glæde heraf.
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Et raffinement mere ved køkkenhaven er, at der er en smule hældning på jorden, ikke nok til 
at lave erosion, men nok til at være placeret strategisk i forhold til at få mest mulig sol og 
dermed opvarmning af jorden. Læg her mærke til den store grunds mange andre designs.
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Et næsten afbladet træ på Frederiksberg, 
som tilnærmelsesvis er mandorla-formet, 

10. november 2019



2.1.4. Nøglehulsformen
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Alfa (a) er første bogstav og omega er 
sidste bogstav i det græske alfabet. I 
mysteriekredse kalder alfa for 
bogstavet for den ‘udstrømmende
energi’, og omega formen for ‘den 
indstrømmende energi’. Omega er en 
forenklet nøglehulsform, der ofte 
bruges i permakulturdesigns for at 
skabe flest mulige kanter, som er der 
næring ophobes og der dermed er 
mest frodigt. At bruge omega-formen 
som design-struktur, er således en god 
ide. 



Nøglehulsformen med flere detaljer

Et nøglehulsbed giver en bedre 
udnyttelse af pladsen i en lille 
konstruktion, samt langt flere 
muligheder for at arbejde med 
solside og skyggeside. Kan også 
bruges i større skala. Og der 
etableres endnu flere kanter 
end i den alenestående
omegaformen.
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Normandiet-haven er inspireret både af mandala-princippet og bruger nøglehulsformen.
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Nøglehulsformet udviklet til en labyrint
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En mindre del af en 
madskov kan være 
labyrint, måske til leg for 
børnene; ‘at blive væk’ kan 
være sjovt.
Men generelt er meg klart 
mest til designs, der om 
end naturlige, altid har en 
tydelig struktur, så man er 
klar over, hvor man er, og 
hvordan man kommer 
konstruktivt videre.
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Denne mønt kombinerer den store cirklen med små 
cirkler. I midten en rist. Den vil også kunne danne 
udgangspunkt for etablering af et plante-design, om 
end risten ikke direkte er en naturens 
grundstruktur. Men der etableres mange kanter og 
mange stier / forbindelsesveje i strukturen.



2.1.5. Sekskantsmønster

Sekskantformen giver en optimal udnyttelse af pladsen. Så steder hvor man vil pladsoptimere, 
kan der plantes i sådanne strukturer. Bitavler består af disse mønstre, men også f.eks. 
størknet lava, eller tørret mudder, har sådan en form, basaltsøjler ofte også.
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2.1.6. Forbindelseslinjer
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Bløde kurver og lige linjer:
Botanisk Have, 
København, her et bed 
med bløde kurvede bede 
med kurvede stier, hvorfra 
man kan komme til bedet 
fra begge sider; det er 
meget elegant, synes jeg.
I naturen bruges (næsten) 
lige linjer nærmest 
udelukkende som 
hovedforbindelses-veje for 
vand og næringsstoffer.
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Her ses mandorla-formen i et blad. Læg mærke til næringsstof-
forbindelseslinjerne, der viser det perfekte design for vand- og
næringsstoffers bevægelse gennem bladet, og som kan bruges til
design af bede og f.eks. swales løbende igennem disse bede.
Således kan dette blad i princippet bruges direkte til design af
såvel mindre som større bede / træplantningsdesigns. Der er én
hovedlinje i midten, hvorudfra kapillærerne spreder sig ud i stadig
mindre forgreninger.

Pixabay
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Bregnen er også sådan et fint eksempel på én
hovedlinje i midten, hvorudfra der, ligesom
ovenfor, bevæger sig blade i stadig mere
forfinede forgreninger.
Lige før den springer ud, er det fraktalformen,
der gør sig gældende.



Edderkoppespindseiffeltårnet
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Fotos: Pernille Engelhart

Formen kan være at forveksle med en mandala: Et centrum, hvorudfra der går linjer, og disse 
er forbundet med 90 graders placerede cirkulerende linjer. 

Fornuftigt for vandets bevægelse og for når man skal bevæge sig rundt i madskoven.



Samme princip: 
Åreringe + linjer i 90 graders vinkel. Det giver multiple forbindelsesmuligheder.
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2.1.7. Mandala
Når først man begynder at kigge ind i 
naturens og kunstens mange mønstre, så 
bliver man simpelthen helt ‘tummelumsk’ af 
benovelse. Mennesket har til alle tider kigget 
ind i disse mønstre og udtrykt dem i 
religionerne og kunsten. Et eksempel herpå 
er fund af meget gamle mandalaer, der også 
den dag i dag skabes af kunstnere og munke 
verden over. En mandala er i sit 
udgangspunkt en symmetrisk figur ofte i 
blomst-, kors- eller hjulform, eller en 
kombination heraf, og så indtegnes i detaljen 
en række af naturens mange andre mønstre. 
At lave en smuk mandala betegnes i 
buddhismen i sig selv som en meditativ 
proces, ligesom de anvendes til rituelle 
formål og som meditationsobjekt. Den viste 
mandala har jeg købt i Nepal, den er et 
meget kært eje. - Og den eller dele af den 
kan bruges som inspiration til at mønstre at 
plante efter. 301



2.1.8. Forgreninger
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Forgreninger ud i stadig tyndere  
forbindelseslinjer, og hvor der er stadig 
flere forbindelser, findes mange steder i 
naturen. Træets struktur, bladets struktur, 
og endnu vildere: I 
svampeforbindelsesnetværket under 
jorden, primært i form af mycorrhiza.

Forunderligt er det også at tænke på, i hvor 
høj grad en dendrit, dvs. den del af 
nervecellen, der modtager impulser fra 
andre nerveceller, ligner mycorrhiza. 
Dendritter er den del af nervecellerne, der 
ligger med størst forgrening ud fra 
cellekroppen. 

At mennesket også er natur er åbenlyst!
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Lunger



Snefnug og iskrystaller
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2.19. Hvordan starter man et 
madskovsdesign?
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MAN STARTER MED AT DRØMME!
Naturen kombinerer altid flere mønster og principper, se f.eks. påfuglehalen på næste side. 
West Hoathly ovenfor er et eksempel på en kombination af designs til forskellige formål. Jo 
større madskov, og jo flere delformål, vi definerer, jo flere forskellige designs kaldes der på.

Det er en god ide at danne sig og efter et stykke tid beslutte sig for et overordnet billede af 
sammenhænge, forbindelseslinjer og bevægelseslinjer gennem madskoven.

Samt være bevidst om samarbejder, samstemthed og konkurrence mellem planter.

Der anlægges altid to strukturer / perspektiver:



2.1.10. Vertikalt perspektiv
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Hvis man ser dit design oppefra en 
helikopter, hvordan ser det så ud? 
Husk princippet om zoneinddeling og 
funktionsinddeling og forbindelserne 
mellem madskovens forskellige rum.



308Foto: https://www.facebook.com/210690209283475/photos/a.210697749282721/288525638166598/?type=1&theater
fra Permakultur & Skovhaver’s facebookhjemmeside 11.7.2016 samt Birgit Rothmann: Den spiselige permahave, side 108-111

At bygge nedefter:
Banancirkler: Det er nemt at 
lave små meget forskellige 
mikromiljøer i skovhaven. En 
banancirkel baserer sig på, at 
man i midten har en 
nedsænkning  på omkring 50 
cm dybde og 70 cm bredt hul i 
midten. Opgravet jord lægges i 
en cirkel rundt om. Hullet 
bruges til kompostering og 
vandopbevaring. 
Konstruktionen gør 
temperaturen så høj, så mange 
subtropiske planter vil kunne 
vokse der. Læs i detaljer om 
principperne i Rothmanns bog.

2.1.11. Horisontalt perspektiv

https://www.facebook.com/210690209283475/photos/a.210697749282721/288525638166598/?type=1&theater


At bygge opefter / etablere niveau-forskelle: 
Et af de fornemste danske eksempler, jeg har mødt på bevidst etablering af niveau-
forskelle, er i Anne Justs have i Hune. Et helt fladt stykke sandjord blev over en årrække 
gjort til et paradis på en lang række måder. Først og fremmest er det et blomsterparadis, 
som hun brugte som base til at male i. For det andet etablerede hun en lang række 
oaser, bl.a. baserende sig på at bygge niveauforskellige og vand ind i haven.

309



En lille reminder på tværs af det 
hele: Design er også at gøre grimme 
nødvendige elementer pæne.

Her har Ginger plantet mynte og 
citronmelisse, så det vokser indover 
en metaltrappe.
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Litteraturinspiration
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2.2. Vanding og vand

312

Vand-temaet er så stort, at der kun anslås forskellige temaer og muligheder, 
jeg vil udforske videre, når jeg konkret skal til at designe et sted. 

2.2.1. Vand er altid på vej et sted hen i naturen
2.2.2. Forundring og personlige oplevelser
2.2.3. Ravnkilde, Rebild Bakker
2.2.4. Associationer til andre livsområder
2.2.5. Nyrerne og deres filtreringsevne som 
designforbillede
2.2.6. Træets interageren med regnen
2.2.7. La ferme biologique du Bec Hellouin, 
Normandiet, Frankrig
2.2.8. Phie Ambo’s ‘Når du kigger væk’
2.2.9. Vitaliseret vand
2.2.10. Vandvitalisering – fakta og tro

2.2.11. Kul kan bruges til både 
vandrensning og jordforbedring
2.2.12. Vandlagring i højbed
2.2.13. Hügelkultur
2.2.14. Forsænket have
2.2.15. Swales
2.2.16. Vandhøst til dyrkningsbrug
2.2.17. Vaskemaskinevand føres ud til 
bestemte bede
2.2.18. Spiselige vejkanter
2.2.19. Opsamling af vand fra tag

2:05 minutter
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2.2.1. Vand er altid på vej et sted hen 
i naturen



2.2.2. Forundring og personlige oplevelser

Vandet har været her i milliarder af år. Det 
har cirkuleret og atter cirkuleret. 
Vandkredsløbet er noget af det mest 
forunderlige at studere. 
Første gang jeg blev bevidst om vandet som 
andet end vand, der bare skylles bevidstløst 
ned, var da jeg drak det vand, som vi får i 
vort sommerhus i Rødhus, jeg var omkring 
10 år gammel. Det smagte væsentligt 
anderledes end vandet i Svenstrup, det 
smagte fantastisk, og det føltes som om 
kroppen indoptog det på en både, så det 
nærmest blev absorberet nemmere end 
sædvanligt. 
Næste gang var en modsat pol oplevelse. Jeg 
flyttede til Købehavn, da jeg var i starten af 
20’erne. Vandet smagte forfærdeligt. Det var 

ram i smagen, og stanken af klor var 
uudholdelig. Jeg kunne ikke drikke det. 
Følgelig tog jeg til mit elskede sted, 
Ravnkilde i Rebild Bakker og tappede 25 
flasker, som jeg kørte med til København. 
Men hvad skete? Inden 4 dage begyndte 
vandet at smage dårligt, der gik bakterier i 
det og det blev udrikkeligt i løbet af en uge.
Jeg fattede, at vands kvalitet er noget af det 
mindst statiske, der findes. Vand er 
allermest lækkert og friskt at smage på, når 
jeg sætter munden ned til den rindende kilde 
(hvis den er ren, vel og mærke). Vand bliver 
til noget særligt bl.a. i sin egenskab af hvor 
og hvordan det er i bevægelse og dermed 
levende. 
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2.2.3. Ravnkilde, Rebild Bakker
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2.2.4. Associationer til andre livsområder

At vand for at være friskt skal være i evig 
bevægelse, giver associationer i andre 
retninger.
Det minder om definitionen, jfr. ovenfor, på 
en sund plante, for den er bl.a. sund målt på 
sin ledningsevne, sin evne til at cirkulere 
sukker og salt i kredsløbet. 
Det samme kan man endda sige om penge. 
En samfundsøkonomis sundhed måles bl.a. 
på, hvor mange gange pengene cirkulerer på 
et år. Og mister vi lysten eller tilliden til at 
turde bruge penge, bryder pengesystemet 
ganske enkelt sammen. Ligesom det gør, 
hvis rigdommene ophobes hos for få 
mennesker, der ikke aktivt sætter pengene i 
bevægelse.

Når vi kigger mere generelt på et menneske, 
er det fornemmelsen af vedkommendes 
udstråling, af flowet, der får os til at gætte 
på, om vedkommende er glad og i trivsel. Ser 
vi flow og livfuldhed, ser vi ofte også i 
forlængelse af individet gode relationer, hvor 
vedkommende giver og modtager omsorg og 
kærlighed. 
Således står jeg med ét ord, der karakteri-
serer sundhed, næsten uanset hvilket 
menneskeligt livsområde og uanset hvilken 
del af naturen, vi kigger på - og da i hvert fald 
når det gælder sund jord, sunde planter og 
dejlig frisk vand, der kan opfylde dets 
funktion for bl.a. planter og mennesker: 
CIRKULATIONSEVNE.
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2.2.5. Nyrerne og deres filtreringsevne 
som designforbillede

Det er efterhånden fastslået flere gange: Når 
vi vi lave gode designs, så må vi kigge på 
naturen. Vi må kigge udefter, hvordan vandet 
har bevæget sig i cyklussen i årtusinder og 
atter årtusinder. Vi kan også kigge indad, i 
vores egen skabelse. Her sker der fantas-
tiske ting alle steder. Lad os kigge på dér 
hvor væsken når hen til sidst, inden den 
udskilles som urin:
Nyrerne ligger opadtil på bughulens bagvæg 
på hver side af rygsøjlen. Nyrerne er adskilt 
fra fordøjelsesorganerne af bughinden. Hver 
nyre indeholder ca. 600.000 ganske små 
filterenheder, som kaldes nefroner. Hvert 
nefron består af et lille filter, som er på 
størrelse med et punktum, og et rørsystem 
hvor den udfiltrerede væske koncentreres. 

De små filtre tilbageholder de fleste af 
blodets proteiner, men små molekyler som 
aminosyrer, glukose og mineralsalte passerer 
over i et tyndt rør. Fra de tynde rør hentes 
næringsstoffer tilbage til blodet, mens 
affaldsstoffer skilles ud i urinen.
De tynde rør løber sammen og danner større 
kanaler, indtil de tømmer sig i 
nyrebækkenet.
Foruden at fjerne affaldsstoffer fra kroppen 
spiller nyrerne en vigtig rolle i reguleringen af 
kroppens væske- og saltbalance samt 
blodtryk. Desuden dannes der vigtige 
hormoner i nyrerne, f.eks. erythropoietin -
populært kaldet EPO - der regulerer 
dannelsen af røde blodlegemer.
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Fra nyrebækkenet løber urinen gennem urinlederen ned til 
urinblæren, hvor urinen opbevares, før den tømmes ud ved 
vandladningen. Ved vandladningen passerer urinen gennem 
urinrøret. Det samlede afløbssystem kaldes urinvejene.

Oversat til havedesign: Kan vi i vores have lave systemer, der i 
sofistikerethed bare tilnærmelsesvist lignede urinvejene - dvs. 
der transporteres vand og næringsstoffer rundt i kroppen, 
næst filtreres noget videre og andet bliver beholdt og sendt 
tilbage i næringskredsløbet - så var vi meget langt med hensyn 
til at giver vores planter de optimale vækstbetingelser. At lege 
med at skabe sådanne systemer, bliver en spændende proces. 
Der findes i dag teknologiske systemer, man kan købe og 
overvåge via en app. Men kombinationen af det naturen kan 
gøre for os, uden brug af menneskeskabte dimsedutter, og så 
kun brug af den nødvendige teknologi til at løfte det et niveau 
op, dét er den kombination, jeg leder efter i mine designs. 



2.2.6. Træets 
interageren med 

regnen

Bill Mollisons manual indeholder en overflod 
af fantastiske tegninger. Prøv engang at se et 

skræmprint af figuren, der viser et træs 
interageren med vandet, der falder fra 

himlen. 
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2.2.7. La ferme biologique du Bec
Hellouin, Normandiet, Frankrig

320

Charles og Perrine Hervé-Gruyer har på deres farm lavet mange spændende designs. De 
har bl.a. etableret en lille ø, som de har plantet til med grønsager. Her sker al vanding 
helt uden menneskeindblanding, ved at naturens eget kapillærdesign giver planterne 
mulighed for via deres rødder at suge præcis den mængde vand, de behøver.



2.2.8. Phie Ambo’s ‘Når du kigger væk’

Vandets magi har kunstere
beskæftiget sig med til alle 
tider. Et af de nyere eksem-
pler på, hvor vand er gen-
stand for mange undringer
og perspektiveringer, er i 
Phia Ambos film ‘Når du 
kigger væk’ fra 2017. En helt 
igennem vidunderlig, 
sanselig, finurlig og lærerig 
film.
Hun stiller blandt andet 
spørgsmålet: Hvordan 
hænger vands bevægelse og 
bevidstheden sammen? 
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2.2.9. Vitaliseret vand 
(jfr. pkt. 8 i vitaliseringsmuligheder)

På vort jordkursus lavede vi et eksperiment, 
hvor vi målte ledningsevnen på planter, der var 
blevet sprøjtet med henholdsvis kompostte, 
kiselpræparat, bittersalt, kalk+bor+huminsyre, 
humuspræparat, vand, vitaliseret vand, biosa, 
sobac, høte, gylle og kontrol. Vi målte på blad og 
stængel 1) brix+brydningslinje, 2) pH, COND 
mS-ledningsevne og NO3. Vi fandt, at vitaliseret 
vand havde endog særdeles positive tal for 
påvirkning af planten, ligesom de fleste af de 
øvrige vitaliseringsmuligheder havde. 
Dynamiseret vand laves ved, at man rører i 50 
sek., så der opstår en vortex i vandet, så skaber 
man i 10 sek. kaos-bevægelse, dernæst igen 
vortex. Man rører efter dette mønster i 15-20 
minutter. Billedet af en spand med pumpe er en 
driftig landmand, der selv har lavet en billig 
dynamiseringsmaskine. 
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Vi lavede også vitaliseret vand manuelt, 
hvor vi rørte på skift. Og derefter var vi i 
marken og sprøjte og sluttelig måle på 
effekterne.



2.2.10. Vandvitalisering-fakta og tro

Jeg har i nu en del år læst løst og fast om 
vand og vandkvalitet. Jeg aner ikke, hvad jeg 
skal tro på! For nu har jeg draget 
konklusionen, at jeg udenfor vil lave de 
designs, der lader vandet bevæge sig så frit 
og naturligt som overhovedet muligt.
Indenfor i huset er det værre med hensyn til 
at træffe de rigtige beslutninger. Dette er 
hvad jeg anno 2020 er nået til: 
Kulstang: Jeg bruger en kulstang i min 
vandflaske. Kul renser og beriger vandet. Det 
smager ganske enkelt bedre (se. f.eks. 
kulsort.dk). Der er forsket en del i kuls evne 
til at rense vandet, f.eks. for pesticidrester, 
og det bruges også en del steder i den 
danske vandforsyning. 
Grander: Jeg købte for nogle år siden en lille 
Grander-stav, hvor man rører rundt i vandet, 

lige før det skal bruges. Den siges at 
vitalisere vandet og kan også købes som et 
installationsanlæg, se grandervand.dk. 
Den næste ting, jeg (overfladisk) har 
undersøgt, er en lille propel, som når den 
drejer rundt skaber en vortex i vandet. Den 
siges at optimere vandkvaliteten på blot 3-4 
minutter. På hjemmesiden beskrives 
forskellige positive effekter, som jeg ikke er 
gået i dybden med at finde ud af, om der er 
videnskabeligt belæg for er korrekte (hvis 
den slags belæg skal være derudfra, man 
træffer sine beslutninger?). Jeg har endnu 
ikke købt den. Se clean-water.dk
Så har jeg undersøgt et system, der hedder 
EWO Classic, se det-rene-vand.dk. Skulle jeg 
bygge hus i dag, så ville jeg nok installere et 
sådant system.
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http://www.kulsort.dk/
http://www.grandervand.dk/
http://www.clean-water.dk/
http://www.det-rene-vand.dk/


2.2.11. Kul kan bruges til både 
vandrensning og jordforbedring

På jordkurset prøvede vi selv ved pyrolyse forbrænding at lave kul, der bruges til jordforbedring.
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Det skal dog inden det bruges i haven 
gøres levende ved f.eks. at blive tilført en 
vulfungerende kompost.



2.2.12. Vandlagring i højbed
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Foto: Husker ikke hvorfra jeg har skærmklippet
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2.2.13. Hügelkultur

Foto: Husker ikke hvorfra jeg har skærmklippet



2.2.14. Forsænket have

328Foto:  Birgit Rothmann, side 118

Tørre jordstykker kan 
forsænkes og f.eks. 
vand fra et tag kan 
udnyttes til at løbe 
derned, evt. gennem 
et hügelbed.



2.2.15. Swales
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modernfarmer.com/2015/11/how-to-build-bio-swale/

http://modernfarmer.com/2015/11/how-to-build-bio-swale/


2.2.16. Vandhøst til dyrkningsbrug

• Patrick Padden er en Colorado-boende permakultur-nørd, der har specialiseret sig i 
vandopsamling og brug i dyrkning. Hans hjemmeside bugner af ideer til designs. 
paddenpermaculture.com

• Brad Lancaster er den nok mest internationalt anerkendte og længst dermed arbejdende. 
Hans hjemmeside er en sand overflod af viden og ideer, se også hans bøger herom. 
harvestingrainwater.com
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https://www.harvestingrainwater.com/
https://www.harvestingrainwater.com/


2.2.17. Vaskemaskinevand føres ud til 
bestemte bede
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2.2.18. Spiselige vejkanter
-mad som allemandseje 

– naturlig vanding med regnvand
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2.2.19. Opsamling af vand fra tag

333

På Drosselvej er jeg heldig at have 
et nedløbsrør, der samler vand fra et 
kæmpe tag. Jeg købte en smuk 400 
liters opsamler, som jeg har meget 
glæde af. Eneste problem er 
nærmest, at jeg slet ikke kan bruge 
alt det vand, der kommer bare ved 
et enkelt regnskyl. Jeg har monteret 
en overløbssikring, så der ikke sker 
oversvømmelser i opsamleren.



2.3. Sten

334

Til gangstier, vandfordeling, højbede, 
termisk varme, pynt og rumdeling

2.3.1. Yoganandas meditationshave, Encinitas, Californien
2.3.2. Stendesign til at gå og lege i, samt der er vandopsamling, Sydney
2.3.3. Stidesign omkring vand, Bali
2.3.4. Anne Justs Have, Hune
2.3.5. Jeromes drivhus, Colorado
2.3.6. Smuk inspiration fra Ginger & Rob
2.3.7. Nøglehulsbed, Red Bute Ranch, Colorado
2.3.8. Stenbed, Botanisk Have
2.3.9. Begnas Lake Resort, Nepal

1:29 minutter



2.3.1.Yoganandas 
meditationshave

Encinitas, Californien 
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2.3.2. Stendesign til gå og lege i, samt 
der er vandopsamling, Sydney
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2.3.3. Stidesign omkring vand, Bali
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2.3.4. Anne Justs Have, Hune
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2.3.5.  Jeromes drivhus, Colorado
Termisk varme v/ nordvæg samt i højbed
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2.3.6. Smuk inspiration fra Ginger & Rob 
Basalt Mountain Gardens, inde og ude 
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Gangstier og afgrænsning i drivhus
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Gangsti rundt om huset, skrænt med stenbedsplanter og termisk varme
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Trappe, sti og terrasse



2.3.7. Nøglehulshøjbed, 
Red Bute Ranch, Colorado
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Udover det rustikke 
udseende udgør stenene 

termisk varme, så jorden er 
varmere om natten og 

køligere om dagen, som 
hindbær ønsker det.



2.3.8. Stenbed, Botanisk have

345

Stenbed i Botanisk Have i 
København, hvor de 

strategisk placeret udgør 
dels termisk varme, dels 

den struktur, hvoropad
planten er egnet til at 

vokse. Ses tydeligst i det 
tidlige forår, før planterne 

kommer op.



2.3.9. Begnas Lake Resort, Nepal

Noget af det ypperligste, jeg overhovedet har set i brug af sten, 
er at finde i Nepal. Hotelmanageren Mr. Arjun Parajuli havde 
dedikeret sit professionelle liv til at bygge hotellet op fra 
grunden, med lokale byggematerialer og brug af lokal 
arbejdskraft, hvor alle aktiviteter, der foregik på stedet samtidig 
havde muligheden at uddanne lokalbefolkningen i diverse af 
de ting, han igangsatte. Der blev dyrket flest mulige grønsager 
til brug i restauranten i hotellets have og lokalt. Han havde bl.a. 
igangsat en lokal produktion af økologiske røde ris, som han 
garanterede afsat til bestemt pris. På hotellet foregik også 
ayurvediske behandlinger, forestået af dygtige lokale folk.
Der var etableret gangstier på en bjergskråning ned mod 
Begnas Lake, og samtidig var stierne forbundet med 
stenswales til fordeling af vandet på hele området. En form for 
synligt irrigationssystem og vandafledningssystem, så der ikke 
skete jorderosion. Dette fordi hotellet er beliggende i et 
område, hvor der i regnsæsonen falder rigtig meget vand, 
intenst og kort, og i tørperioden nærmest ikke falder regn i flere 
måneder.
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Inden jeg viser stenene og designet må jeg så også vise udsigten fra stedet, en af de 
smukkeste udsigter jeg har oplevet i mit liv: Annapurna-bjergkæden, hvor man starter 

med at vandre/klatre i 4500 meters højde. Det højeste punkt er godt 8000 meter.
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Husene er bygget af lokalt udvundne sten.
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Terrasser & etageadskillelse med sten. Små huller designet til planter og lys.
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Trapper, stier og 
naturlig pergola 

af formet træ.
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Samt byggede pergolaer.
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Ét drej på hanen, så vandes hele området; det starter øverst og   
bevæger sig nedefter på grunden. Man kan vælge at recirkulere 

vandet med et pumpesystem, eller lade det ende i søen.
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Smukt designet gangbro.
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Den nedadsivende vand opsamles og 
videreledes til reservoir eller sø.
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Bemærk at alting, lige fra pergola til lysstander er indbygget i en 
i basis bygget stenstruktur; et design der således går igen i alt.
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Vi slutter omvisningen her. Med et billede, der lader én ane, 
hvor grundigt der er tænkt over designet.



2.4. Højbede & mistbænke

359
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Til intensiv dyrkning, både ude og i drivhus, er højbede og forskellige typer tildækninger 
værd at overveje. Det skaber et mikro-miljø, der gør plantetyper mulige, man ellers ikke 

bruger, og det forlænger sæsonen til begge sider. På denne og næste side nogle 
inspirationer, jeg har set i virkeligheden og sakset fra diverse blade. 
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Årstiderne i Humlebæk
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Red Bute Ranch, Aspen
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I drivhuset, rusten jern med 
gummikanter, bøjet 
i organiske former.
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Udendørs rektangulære træhøjbede
og med bøjlerne mulighed for 

etablering af varme om foråret, 
skygge om sommeren.

Flis mellem bede.



Singer’s drivhus i Colorado
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Rusten jern, der er bøjet i organiske former. 
Stampede stier.



Højbede bygget af halmballer
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2.5. Pergolaer, lodrette 
stativer og skilte

367

2.5.1. Valg af planter til lodret beplantning
2.5.2. Pergolaer og stativer
2.5.3. Skiltning
2.5.4. Frølager

1:21 minutter



Pergolaer skal tilplantes med skygge-elskende roser som f.eks. New Dawn, The Generous
Gardener eller Westerland samt spinatranke, humle, tobakspibeplante, kaprifolie, vin, 
kamæleonbusk og stikkelsbærkiwi. De både forbinder rum og skaber rum i haven, og de 
udgør kvadratmeter lodret beplantningsmulighed.
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Fotos: Husker ikke hvorfra 
jeg har taget de tre 
skærmprint.

2.5.1. Valg af planter til 
lodret beplantning
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Camilla Plum inspirationer

2.5.2. Pergolaer og stativer



HuwsNursery
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Urtehaven, beliggende på Søndre Skovvej i Hasseris, som jeg tænker på 
som ‘Aalborgs hjerte’, får i pergolaen om sommeren et tag af blåregn.

Hasseris



Botanisk Have
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Colorado, Nepal, Aalborg
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Claus Dalby



Drosselvej 2016
Mine egne anvendte, i henholdsvis etableringsfasen 

og nogle måneder senere:
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Og sådan ser det ud ved 
to af dem, tre år senere. 

Lægestokrose til 
venstre, rose til højre.



Drosselvej 2020

377



378

Jerome,  Colorado
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Kamæleonbusk, Skørping
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Stativmuligheder i  oversigt



2.5.3. Skiltning

• Det er vigtigt, at vi får lavet nogle smukke skilte til træerne, hvor deres sort og anvendelses-
muligheder beskrives, for ellers går det nemt i glemslen at høste.  

• I dag bruger jeg disse til kort tekst og sat direkte ved planten:
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Rold Skovhave skilte
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Birgit Rothmann, Samsø har lavet meget informative skilte.
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Jerome Osentowski gør det mere overordnet i sin skovhave.
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Luksusudgaven anvendt i Botanisk Have, Kbh. Prægning i metal. 
I jorden eller oppe i træerne.



2.5.4. Frø-lager
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Husk at gemme i plastic eller tætlukkende metal. Mus mm. spiser altså frø!



2.6. Store helheder og 
blandede bede

387
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Jeg vil det hele!

Jeg er generelt både til det storladne og til 
at have en høj grad af struktur og overblik; 
det gælder i alle livets aspekter. Dvs. 
symmetri, stramme linjer og enshed er rart 
for både øjet og hjernen i haven. Det går 
ikke så godt i spænd med permakulturens
grundprincipper, hvor diversiteten er hele 
grundlaget for samspillet mellem 
planterne, og hvor der, jfr. mønstrene 
præsenteret i starten af fremstillingen, 
arbejdes i cirkulære linjer frem for rette 
linjer. Den udfordring kan tage sig ud som 
en enten/eller, og det vil kræve megen 
planlægning, hvis det skal blive til et 
både/og i designet. 

Jeg har tænkt mig at kombinere min 
ordens-tilbøjelighed med den vilde naturs 
grundregel på to måder. For det første vil 
der være zoner i haven for henholdsvis det 
ene og det andet. For det andet kan man 
nogle steder inden for stramme linjer og 
symmetri anlægge temmelig megen 
diversitet. Når man designer en have, skal 
det være en forlængelse af, hvem man er, 
og skal på den måde være det ydre udtryk 
for det indre landskab.
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Assistens Kirkegården har lavet tre sansebede, plantet i forhold til højde
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Claus Dalbys have i Århus inspirerer med hensyn til symmetri
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Læg mærke til højbedene bygget af 
samme sten som belægning i øvrigt. 
Det giver ro for øjet.
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Frederiksberg, hvid stringens
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Årstiderne, rustik elegance
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I mit gamle hjem på Strøybergsvej lavede jeg et bed, 
der yderst i firkanten havde en stramt klippet thuja-

hæk, næst havde lavendler hele vejen rundt, 
og inderst havde masser af ens hortensia. 

Det var store smukke flader, som beroliger øjet, 
der var prioriteret her. 

Smuk året rundt.
Det bed holdt jeg meget af.
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Strøybergsvej
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I baghaven blandede jeg flere sorter og farver 
omkring et højt træ – men stadig store flader



2.7. Companion planting
til flere formål

406

2.7.1. Træplantefællesskaber
2.7.2. Grøntsagsplantefællesskaber
2.7.3. Kvælstoffikserende planter
2.7.3. Eksempel; Jerome og Casey 
2.7.4. Companion-planting for at sikre bestøvning
• Singers bestøver-tiltrækkere
• Red Bute
• Ginger & Rob
• Jerome
• Myrrhis

00:40 minutter



2.7.1. Træ-plantefællesskaber
• Et frugttræ, hasselnød, hasselurt, 

asparges, amerikansk kvalkved, 
citronmelisse, kulsukker, natlys, løg, 
jordbær, peberrod.

• Egetræ, pawpaw, kulsukker, hasselnød, 
hasselurt, peberrod, ribs, stikkelsbær, 
jordbær.

• Bærmispel, dværgfrugttræer, stikkelsbær, 
ribs, kulsukker, peberrod, hasselnød, 
mynte, jordbær, urter, stangbønner, 
citronmelisse, hundetand, hvidkløver og 
allium-arter.

• Tykisk hasseltræ, stammer med 
østershat, hyld, brændenælder, mynte, 
peberrod, løvstikke, skovmærker.

• Valnøddetræ, morbær, kirsebær på lav 
stamme, kulsukker, stikkelsbær, ribs, 
korsknap, dagliljer, hosta.
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• Pæretræ, havtorn, el, kløver, lupin, 
peberrod, ribs, stikkelsbær, hindbær, 
jordbær.

• Æbletræ, påskeliljer, purløg, hvidløg, 
canassia, dild, fennikel, cikorie, kulsukker, 
artiskok.

• Spisekastanje, sølvblad, stikkelsbær, ribs, 
dværgfrugttræer, hindbær, jordbær, 
sødskærm.

• Fyr eller gran, påskeliljer, konval, 
sødskærm, storkenæb, tvetand, tyttebær, 
blåbær.

• Blåbærbed: Blåbær, lupiner, hede-
melbærris, falsk indigo og fyrretræ til 
fyrretræsnåledække.

• Til bier: Småbladet lind, løvstikke, 
æblerose, solhat, salvie, mynte, fennikel, 
kulsukker, duehoved.

Birgit Rothmann, side 202
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2.7.2. Grøntsags-
plante-

fællesskaber



2.7.3. Kvælstoffikserende planter

TRÆER
• Elletræ
• Guldregn
• Judastræ
• Rosenakacie
• Sølvgrå bøffelbær
• Tretorn
• Uægte akacie
BUSKE
• Blærebælg
• Farvevisse
• Gyvel
• Havtorn
• Kløverbusk
• Sølvblad
• Trælupin
• Voksporse
• Ærtebusk
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URTEAGTIGE PLANTER OG SMÅ BUSKE
• Alm. indigo
• Alm. kællingetand
• Alm. rypelyng
• Ceanothus
• Dværghavtorn
• Farvebælg
• Farvevisse
• Gunnera
• Hvidkløver
• Krybende gyvel
• Lakridsrod
• Lucerne
• Lupin
• Mosepors
• Rødkløver
• Sød astragel

SLYNGPLANTER
• Amerikansk kartoffelbønne
• Fladbælg
• Vikke
• Blåregn



2.7.4. Eksempel; Jerome og Casey

410

Læremester Jerome & elev Casey
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Indimellem salaten er der samtidig med 
at de blev plantet ud, sået bønner, der er 
kvælstoffikserende.



2.7.5. Companion-planting 
for at sikre bestøvning

Hos Casey er der indimellem 
tomaterne seks andre spiselige 

afgrøder, samt der er blomster til 
at tiltrække bier. Det kan se 

kaotisk ud for det utrænede øje, 
men udbyttet er enormt pr. kvm. 

og planternes sundhed i en 
kaliber for sig, ligesom at alle 

planter bestøves naturligt.
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Og der er selvfølgelig også 
bestøvertiltrækkende blomster både 
lige inden for drivhusets 
ventiliationsvinduer og lige udenfor ved 
alle de drivhuse, jeg så i Colorado. 
Billedet her også fra Casey.
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Singers bestøver-tiltrækkere
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Red Bute Ranch
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Ginger & Rob

416



Jerome

417



Myrrhis

På Myrrhis har de lavet frugthave - og mange 
flere ting. Første år, hvor der er et tykt lagt halm 
for at holde ukrudt væk, har man lagt forspirede 
kartofler på jorden, således at jordstykket udover 
at være nytilplantet med frugttræer og –buske, 
giver en fuld kartoffelhøst. 
Der er plantet adskillige kulsukkerplanter, som er 
kvælstoffikserende. Så er der aronia- og 
sølvbærbuske. Og i midten altså frugttræer af 
forskellig slags. 
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På Myrrhis bruges kløver til levende 
jorddække mange steder, samt porre 
har fået companion plantning med 
flere forskellige øvrige afgrøder.
Man fjerner sjældent mælkebøtte, idet 
den er en sublim jordforbedrer.



2.8. Designeksempler fra 
nær og fjern

420
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Bill Mullison eksempel på helhedsplan
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Bill Mollisons eksemplificering af ægfremstilling
i industrien eller indtænkt i permakulturdesign.
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Fra Bill Mollisons manual
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Birgit Rothmann, Samsø, fra hendes flotte bog
(denne og de næste 4 sider)



Inspiratoriets Skovhave, Samsø
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Inspiratoriets formidlingshave
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Sørens permahave, Besser, Samsø
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2.9. Mette & Elizabeth 
designinspiration

428
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3. Alt det andet

430

3.1. Drivhus og orangerie
3.2. Siddepladser
3.3. Stier
3.4. Kompostsystem(er)
3.5. Bier
3.6. Andre smådyr
3.7. Redskaber
3.8. Opbevaring og tørring
3.9. Udekøkken
3.10. Udebad
3.11. Trætophus
3.12. Kunst og æstetik

1:10 minutter



3.1. Drivhus og orangerie

3.1.1 Design, opvarmning, selvvanding 
mm.
3.1.2. Æstetik
3.1.3. 4 sider med inspirationer
3.1.4. Camilla Plums drivhuse
3.1.5. Tilbygning i enden af hus
3.1.6. Polytunnel-eksempler
3.1.7. Opvarmningsmuligheder
3.1.8. Jeromes system
3.1.9. Klimabatteri
3.1.10. Sauna med ventilationssystem
3.1.11. Termomasse i Jeromes drivhus
3.1.12. Der skal tænkes og planlægges 
grundigt før etablering
3.1.13. 100% grøn og vedvarende energi 
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3.1.14. Drivhuset skal være
• Et værested
• Et samværssted
• Et kigge på stjernerne og sovested.
• Et yoga- og motionssted
• Et spisested
• Et (for)dyrkningssted (2 sider)
3.1.15. Planter
• Avokado
• Citron
• Ingefær
• Oliven

2:06 minutter



3.1.1. Design, opvarmning, 
selvvanding mm.

Jeg har i august 2019 været på 8 dages 
drivhus- og skovhavekursus hos Jerome 
Osentowski. Detaljer følger nedenfor.
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Æstetik-inspirationen kommer i høj 
grad fra denne bog og mand.
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3.1.2. Æstetik
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3.1.3. 4 sider med inspirationer

På denne side og de næste 
3 vises billeder, som jeg 
har klippet fra ugeblade og 
reklamer i tidens løb (og 
har scannet ind), uden i 
dag at kunne huske kilde. 
De er mellem 4 og 20 år 
gamle.
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3.1.4. Camilla Plums drivhuse
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3.1.5. Tilbygning i enden af hus
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Funktionelt set kan forkultivering og dyrkning gøres 
meget billigt og fleksibelt, hvis en eller flere 
polytunneler passer godt ind.
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3.1.6. Polytunneleksempler



3.1.7. Opvarmningsmuligheder bl.a.

• Masseovn i hovedhuset, hvor bagsiden af 
den sender varme ud i drivhuset.

• Elon Musk solcelle-tegl ved øverste 
tredjedel af taget.

• Luften fra drivhuset samles under taget og 
ledes ned gennem fyrrummet, hvor den 
passerer en varmeveksler på vej mod 
værelserne. Den afgiver sin 

overskudsvarme til akkumulator-tanke. 
Tankene (med 2000 liter vand) varmes af 
solpaneler på taget, varmen i drivhuset 
eller brændefyret. Derefter ledes den 
tilbage til drivhuset af en ventilator (et 
svensk eksempel herpå). 
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3.18. Jerome’s system

En kombination af:
• Klimabatteri med ventilationssystem indbygget
• Naturlig ventilation med døre og vinduer
• Sauna med eget ventilationssystem + funktion som termomasse
• Termomasse i øvrigt

Vigtigst når der skal etableres et klimabatterie er at lave en detaljeret teknisk analyse af det 
klima, drivhuset skal bygges i; luftfugtighed, temperaturforskelle mellem årstider og i døgnet. 

442



3.1.9. Klimabatteri
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For tekniske specifikationer og beskrivelse af hvordan konkret at etablere et klimabatteri 
som Jerome Osentowski gør det: ecosystems-design.com/climate-batteries.html

http://www.ecosystems-design.com/climate-batteries.html


3.1.10. Sauna med ventilationssystem
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3.1.11.Termomasse i Jeromes drivhus
Termisk varme med gabionvæg samt i sydvendt højbed
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3.1.12. Der skal tænkes grundigt og 
planlægges før etablering

Her er Jeromes mindmap for hans største drivhus
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Med bevidstheden om, at ovenstående slides er appetitvækkere, der 
er generelle og overordnede, vigtigst er det at slå fast, efter at jeg har 

set adskillige drivhuse fungere dermed:

DET ER MULIGT AT BYGGE DRIVHUSE MED VARME- OG 
VENTILATIONSSYSTEMER, DER BRUGER 100% VEDVARENDE 

ENERGIFORMER, OG SOM OGSÅ ER ØKONOMISK BÆREDYGTIGE. 

Planlægning og vilje til at gøre det er væsentligste forudsætninger.

3.1.13. 100% grøn og vedvarende 
energi



3.1.14. DRIVHUSET SKAL 
VÆRE…

Et værested
hvor man i al slags vejr kan kigge 

på planterne deri 
– og på naturen derudenfor
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Et samværs-
sted

450
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Et se på stjernerne-
og sovested
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Et yoga- & motionssted
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Et spisested

Anne Justs have
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Et (for)dyrkningssted

Claus Dalby’s sted
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Claus Dalby’s sted



3.1.15. PLANTER
Avokado
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Hvad der 
plantes 
afhænger af 
drivhusets 
karakter. 
Det ser vi på, 
men her lidt 
drømme…



Citron
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Min kusine Dorte har dyrket denne i sin udestue og 
gav mig den i fødselsdagsgave i januar 



Ingefær

• Plant ingefær, der har vækstknopper i en 
ca 12. cm urtepotte. Sæt i sydøstvindue, 
temperatur 18-20 grader. Forvent hurtig 
vækst, 1 meter på 2 måneder. Plant om 
efter 1 måned. Ingefær gror kun godt, 
når der er kompostjord nok.

• Den egner sig bedst til drivhus, og den 
må ikke få direkte sol, så f.eks. under et 
figentræ er den helt ideel.

• Gurkemeje kan dyrkes på samme måde.
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Oliven

Oliventræerne er 12 år gamle. De er vant til 
at stå i garage om vinteren. Sidste år var 
første ude-år, og de overlevede fint, men der 
var også kun meget få frostdage. Jeg lader 
oliven være på træet, det trækker mange 
fugle til om foråret.
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Det kunne være sjovt en dag at lave sin egen olivenolie. 

Det kræver nu nok oliventræer i helårsopvarmet væksthus.
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3.2. Siddepladser

Min konkrete inspiration er (nu afdøde) 
Benthe Rask’s have
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Ved den smukkeste stol i det blomsterrigeste 
rum i haven er hvor vi slutter inspirationen for nu.
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3.3. Stierne i madskoven

Min konkrete inspiration er også her 
Benthe Rask’s have
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Store skyggefulde træer, der giver læ for vind og ly for regn. Brede alléagtige stier.
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Stier der er blevet til ved at plæneklipperen skubbes foran sig engang imellem.
Lys og skygge skifter – men altid lys forude..



Sanserne finjusteres ved de mange nuancer af grønt.
Underlagets temperatur og struktur skifter 

hele tiden under de bare fødder. 
Stier af græs, barkflis, nedfaldne blade, kløver, sten  - mulighederne er mange.
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Høje, slanke træer 
med smal sti. 

Og bred sti 
med svulstighed af grønt..

Tydelige stier og 
næsten usynlige stier.
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Skal jeg gå til højre eller til venstre?... 
De fører vidt forskellige steder hen.
Der er adskillige valg gennem turen 

rundt i haven.
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Manden har været aktiv med at bygge 
fuglekasser, hegn og 

espalier til blomsterne.
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3.4. Kompostsystem(er)

475

3.4.1. Den åbne bunke / milekompostering
3.4.2. Lukket beholder med orme
3.4.3. Varmekompostering
3.4.4. Bokashikompostering

00:59 minut



Kompost er både nemt og svært

• Kompost er nemt, fordi naturens gang er at 
begynde at omsætte ethvert dødt stykke 
organisk materiale til jord, uanset hvordan 
vi arbejder med eller imod. Det kan 
imidlertid tage lang tid, der kan være en 
periode med forrådnelse, der kan gå 
dyrebare næringsstoffer tabt på vejen -
med meget mere, der kan forlænge og 
forstyrre processen, og endelig kan der gå 
rotter i en kompostbunke. 

• Hjælper vi derfor naturen på vej i form af at 
skabe de rette betingelser for komposte-
ring af mad- og haveaffald, så er kompost 
at regne for en guldgrube at lave selv og 
tilbageføre i sin have. Ja, jeg betragter det 

nærmest som galimatias ikke at lave 
kompost selv.

• Der er i princippet fire metoder (og med 
nuanceringer af de fire nævnte, så mange 
flere), hvor jeg pt. benytter mig af nr. 2, og 
når jeg får et større sted vil benytte mig af 
1 også:
1.Den åbne bunke.
2.Lukket beholder med orme.
3.Varmekompostering.
4.Bokashikompostering.
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3.4.1. Den åbne bunke/milekompostering

Økologisk landsforening har en fin 
beskrivelse af kompostering her: 
okologi.dk/landbrug/viden/planteavl/opbygning-af-jordens-
frugtbarhed-med-kompost/kapitel-3-kompostering

Der gennemgås flere forskellige 
komposteringsmetoder.
Når jeg skal op i større skala med hensyn til 
at lave egen kompost, så er der én metode, 
der betragtes som mere anerkendt end 
andre, og det er milekompostering, der af 
Martin Beck beskrives som: ‘Lavteknologisk, 
aerob kompostering i miler med løbende 
omstikning. Temperaturen stiger hurtig til 55-
65 grader, hvorefter den falder langsomt. Fra 
materialet neddeles første gang, til 
komposten er klar til brug, går der i alt fra 2 
til 12 måneder. Milekompostering med 
oplægning i trapezmiler er det mest 

anerkendte komposteringskoncept i 
Vesteuropa.’
Jeg tænker, at det er et håndværk, det er rart 
at lære af en erfaren praktiker, at etablere en 
ordentlig mile, så det vil jeg glæde mig til, 
når eg skal i gang.
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https://okologi.dk/landbrug/viden/planteavl/opbygning-af-jordens-frugtbarhed-med-kompost/kapitel-3-kompostering


3.4.2. Lukket beholder med orme
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T.v.: Set i Colorado.         T.h: Min egen på Drosselvej
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I min have har jeg den afbillede lukkede 
tromle. Det skyldes bl.a., at jeg bor i et 
parcelhuskvarter og tilstræber både at sikre, 
at nabolejligheder ikke skal opleve lugtgener, 
og at jeg med sikkerhed ikke får rotter og 
mus i den.
Når have- og køkkenaffald skal omdannes til 
kompost er det vigtigt med ilt, varme og 
rotation. Det runde design betyder at 
komposten kan vendes rundt således at 
komposten bliver blandet – det sikrer en 
hurtigere og bedre kompostering. Tromlen 
har desuden hjul, så den kan flyttes rundt på 
grunden efter behov. 
Når man løbende vender komposten i 
tromlen tilfører man også ilt til indholdet, og 
man sikrer, at affaldet ikke begynder at 
rådne i stedet for at blive til muld. 
Komposttromlens mørke plastik tiltrækker 

solens varme og komposten får varme, som 
giver bedre kompostering. 
Komposttromlens overfaldeareal er samtidig 
lille, hvilket giver et mindre varmetab fra 
komposten. 
I midten af komposttromlen er et rør 
placeret, som sørger for luftventilation og 
bedre blanding af indholdet.
Udover svampe og mikroorganismer, der 
omsætter affald til kompost, blev der helt fra 
starten puttet nogle røde kompostorme i 
beholderen, de sætter omsætnings-
hastigheden i vejret. 
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Jeg tømmer den to-tre gange om året, dette var i 
september 2018. Jeg lægger de fleste af de 
røde orm tilbage i beholderen. Pga. den lukkede 
boks, der holder på varmen, omsættes der i højt 
tempo hele året. Den får så vidt muligt alt 
haveaffald og køkkenaffald. Jeg tilsætter lidt 
kalk, kul og benmel med jævne mellemrum. 



3.4.3. Varmekompostering

Jeg har beskeden med varmekompostering, 
hvorfor jeg henviser til Havenyt.dk’s
udmærkede beskrivelse heraf. Og jeg vil på 
denne slide, der fremstår relativt tomt 
benytte lejligheden til at anerkende og 
udtrykke min taknemmelighed for, at vi har 
en sådan højkvalitets open source 
hjemmeside i Danmark som havenyt.dk, 
drevet af Landsforeningen Praktisk Økologi. 

Jeg bruger viden derfra igen og igen, og er 
lykkelig for ikke at blive oversvømmet af 
bling-bling reklamer, der oversvømmer den 
tekst, jeg er i gang med at læse. Læs om 
varmekompostering her: 
havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/kompostfremstilling/166.ht
ml
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http://www.havenyt.dk/
https://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/kompostfremstilling/166.html


3.4.4. Bokashikompostering

På byhaver.dk sælges i dk udstyr til, hvis 
man vil kompostere sit affald. Læs 
uddybende/se video/download folder på 
Byhavers særdeles brugervenlige 
hjemmeside. 
De skriver på hjemmesiden: »Bokashi er et 
japansk ord for fermenteret organisk 
materiale. Det er en anden måde at 
omdanne madaffald/organisk materiale til 
næringsrig jordfor-bedring end den almen 
kendte aerobe kompostering. Modsat 
kompost laver du Bokashi ved at fermentere 
(syrne) madaffaldet ved hjælp af 
mikroorganismer under anaerobe forhold, 
dvs. i en fuldstændig tætsluttende beholder. 

For at dette kan lade sig gøre, har du brug for 
det rette aggregat af mikroorganismer: gær, 
mælkesyrebakterier og fotosyntestiske
bakterier. Disse mikroorganismer hedder 
også EM som er afkortelsen for Effektive 
Mikroorganismer. Mikroorganismerne findes 
i kompost-gær eller bokashi-klid. Kompost-
gær er hvedeklid som er podet med EM.«
Det tager kun 5-6 uger at lave komposten, og 
metoden egner sig perfekt til hvis man bor i 
lejlighed.
Jeg har ikke prøvet metoden og planlægger 
det ikke umiddelbart for nu.
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http://www.byhaver.dk/


3.5. Bier
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3.5.1. De valgte blomster og planter
3.5.2. Bistader
3.5.3. Udbytte: Bestøvere og honning

00:36 minut



3.5.1. De valgte blomster og planter ->
biodiversitet -> rigelig føde til både vilde- og kulturbier
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Nyd lige den her humlebi på arbejde i en potteplante på min veninde Birgithes terrasse, vi 
sidder og kigger på den arbejde på livet løs (41 sek) J



3.5.2. Bistader

Bistader skal jeg naturligvis have. Her har jeg ikke fået tilstrækkelige 
kompetencer endnu, så der behøves hjælp her.
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Colorado, bistader på et levende tag, idet bjørnene ellers ødelægger dem. 
Læg mærke til det smukke design, der er en kopi af flere af husene på stedet.
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3.5.3. Udbytte: Bestøvere og honning
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3.6. Andre smådyr

488

3.6.1. Høns/kaniner i mobilt bur
3.6.2. Ænder mod snegle
3.6.3. Solsorte og andre fugle
3.6.4. Insekthotel

00:53 minut



3.6.1. Høns/kaniner i mobilt bur
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Udover at maden hele 
tiden naturligt vokser 
frem i takt med, at 
man flytter buret, så 
gødes jorden med 
meget værdifuld 
hønsemøg.
Win-win med mindst 
muligt arbejdskraft-
indsats.



3.6.2. Ænder mod snegle

Jeg elsker at følge forskellige havemennesker, der viser deres jord frem med forskellige 
temaer fra gang til gang. Det startede med Søren Ryge. Ham bliver jeg aldrig træt af.
Så fortsatte det med Bonderøven. 
Huw Richards – Grow Food Organically er én af dem, jeg abonnerer på på YouTube. Hans 
godt 9 min. video om ænder som det bedste forsvar mod den ibiriske skovsnegl, vi i daglig 
tale kalder dræbersneglen, viser en flok søde ænder, der vralter rundt og spiser løs af 
sneglen. youtube.com/watch?v=baXSrl5Vmb0
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https://www.youtube.com/watch?v=baXSrl5Vmb0


3.6.3. Solsorte og andre fugle 
Med lidt ærgrelse har Myrrhis taget trådnet i 
brug i en periode. Solsortene skades ikke men 
bliver bare væk.
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3.6.4. Insekthotel
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3.7. Redskaber
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3.7.1. Håndkraft
3.7.2. Såmaskine
3.7.3. Hori-hori kniv

00:41 minut



3.7.1. Håndkraft

• Når man planter så tæt og ofte ikke 
i lige linjer, så er det ikke muligt at 
bruge maskiner i særlig høj grad i 
skovhaven. 

• Det er også en værdi for mig, at 
mest muligt gøres uden brug af 
maskiner og fossile brændstoffer, 
med brug af hænderne og eventuelt 
hjælpedyr.

• Den gravefri dyrkningsmetode gør i 
en vis grad maskiner overflødige. 

• Enhver haveejer skal dog alligevel 
have sine redskaber – og have lov 
at nørde omkring hvad at anskaffe 
sig, nedenfor nogle få af de ting, jeg 
drømmer om. Resten føjes til 
løbende J
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3.7.2. Såmaskine
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Det franske par fra Normandiet, der 
optræder i ‘I morgen’ viser denne 6 
rækkers såmaskine, en genopfindelse 
fra tidligere tiders landbrug.



3.7.3. Hori hori kniv
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Denne japanske kniv er både et 
måleredskab, et beskæringsredskab og 
en slank skovl. Perfekt redskab i 
skovhaven. Og i overensstemmelse med 
én af de væsentlige permakultur-
grundregler: Ethvert element skal have 
flere funktioner.
Karoline Nolsøe viser her sin, jfr. den 
nederst afbillede.



3.8. Opbevaring og tørring
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3.8.1. Lagring af grøntsager
3.8.2. Tørrerum

00:25 minut



3.8.1. Lagring af grønsager

Ross Jackson har lidt nord for Købehavn bygget en kælder til opbevaring af grønsager. Jeg har 
besøgt ham og set den og kan få konkrete byggeanvisninger fra ham, men jeg fik desværre 
ikke taget billeder. Den ligner den på billedet.
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Foto: Pixabay



3.8.2. Tørrerum
Ginger & Rob, Colorado

Nogen gør bare alting grundigt, både funktionelt og æstetisk set.
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3.9. Udekøkken
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3.9.1. Claus Dalbys udekøkken i Århus
3.9.2. Med spisebord lige ved siden af
3.9.3. Sustainable Settings
3.9.4. Pizzaovn

1:03 minut
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3.9.1. Claus Dalbys udekøkken i Århus
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3.9.2. Med spisebord lige ved siden af
så der kan hygges og laves mad samtidig



3.9.3. Sustainable Settings
Whole Systems Learning Center, Colorado v/ Stephanie Syson
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3.9.4. Pizzaovn
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3.10 Udebad
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00:26 minut



Strøybergsvej-modellen:
Enkle linjer, nordisk simplicitet.
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Dansk sommerhus med plads til mange: 
Enkel og billig model på bagsiden af skur. 

Man har en stund af privatliv.
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Dansk sommerhus: 
Det er vigtigt at kunne kigge 

ud over de græsklædte klitter, 
samtidig med at man er privat.
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Bali-modellen:
Lokalt samlet sten, æstetisk frodighed.
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Vildmarksbad med brændeovn til opvarmning:
Særligt velegnet til iskolde vintre.
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3.11. Trætophus
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Treehugger.com
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3.12. Kunst & æstetik
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00:35 minut
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4. Faglig og 
værdimæssig 
baggrund

521

4.1. Min baggrund og plan: At plante madskove
4.2. Permakultur
4.3. Jordfrugtbarhed og plantesundhed
4.4. Værdier og visioner
Kontaktdata og betingelser for deling



En levende og frugtbar jord
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Foto: Shutterstock00:53 minut



4.1.Min baggrund og plan: 
At plante madskove

ET LANGT LIV MED HAVER. Jeg har haft egen have 
siden 1984, da jeg flyttede hjemmefra, og jeg hjalp 
til som barn i min mormors og forældres haver. Jeg 
har prøvet forskellige typer haver som voksen, har 
altid sørget for, at haven var giftfri, og at der blev 
dyrket mange krydderurter og grønsager. Hvad jeg 
har lært de seneste år har ændret og skærpet min 
måde at dyrke på, ligesom at jeg nu er klar til at 
dyrke i langt større skala end nogensinde før. Derfor 
denne detaljerede plan. Inden den præsenteres, lidt 
nyere historie om min uddannelse og dannelse:

PDC. Det store skift kom i 2015-2016, hvor jeg tog et 
Permaculture Design Course (PDC), en grundlæg-
gende certificering i at designe haver efter 
permakultur-principper. 

FRØ. Jeg havde et kort forløb hos Camilla Plum i 
2017, hvor jeg fik lært en hel del om frøsorter. Det er 
altafgørende at være omhyggelig i udvælgelsen af de 
frø og de sorter, der skal bruges i haven og som 

slutteligt bliver til føde for os og dyrene omkring os.

JORDFRUGTBARHED. I 2019 har jeg taget et otte 
dages Jordfrugtbarhedskursus hos Martin Beck 
sammen med mestendels professionelle gartnere og 
landmænd. At etablere en jord, hvis kvalitet 
opbygges, samtidig med at man dyrker intensivt, er 
muligt, men det kræver en helt anderledes måde at 
behandle jorden på, end jeg ellers har set i min 
levetid. 

DRIVHUSE & VÆKSTHUSE. I august 2019 fik jeg 
realiseret en drøm om at besøge Jerome Osentowski
i Colorado og tage et otte dages kursus i at bygge 
bæredygtige drivhuse samt etablere skovhaver.

Udover det gode faglige indhold var besøget en stor 
oplevelse med hensyn til at se konkrete realiserede 
steder og møde mennesker, der i mange år havde 
knoklet for at realisere bæredygtige levesteder og 
fantastiske råvarer.  
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levendehed 
sammenhæng
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FORBILLEDER. Jeg har derudover 
aflagt en masse havebesøg i 
Danmark og Sverige, taget diverse 
halv- og heldagskurser med meget 
mere i de sidste 4 år. Virkelig fået 
jord under neglene og syn for 
sagen.

Således er nu en drøm, baseret på 
visioner, der blev til en intention, der 
med vilje, leg og målrettethed 
efterhånden er blevet til en selv-
etableret uddannelse og dannelse 
ved at forme sig til, at jeg begynder 
at se en konkret plan for mig. Både 
kalejdoskopisk og  detaljeret, i skrift 
og i billeder. De personlige haveer-
faringer og de mange havebesøg er 
flettet ind og ud mellem hinanden, 
for så bliver planen mere nærvæ-
rende for mig. 

Den faglige viden er her kun samlet 
i hovedpunkter, detaljerne kan 

hentes i de bøger og på de 
hjemmesider, der henvises til 
rundtom i teksten. 

Der skal omhyggelighed til i alle 
faser af at dyrke den bedst 
tænkelige mad, samtidig med at 
give planter og dyr i øvrigt gode 
levebetingelser, hvilket også er et 
selvfølgeligt krav i min optik. Kan 
man dyrke sin mad og samtidig 
være med til at opbygge jordens 
ressourcer, og uden at nedbryde 
livet omkring sig, kan man se en 
større mening med at være i live, 
synes jeg.

SÅ DETTE HER ER MIN KONKRETE 
PLANTEPLAN, LIGE TIL AT GÅ I 
GANG MED AT VIRKELIGGØRE.

Mette Kold



Fra drøm, til mikro-afprøvning, 
til større plan, til..

Formentlig kommer der også en youtube-kanal, 
hvis stedet/stederne, som  jeg er med til at skabe, 

kan agere konkret inspiration og forbillede for andre, 
der vil skabe steder med meget spiseligt, 

stor diversitet og øget jordfrugtbarhed.

525

ACTION
dvs. udførelse i større skala 

end jeg gør i dag



At forstå Levendehed og natur på en helt ny måde 
startede med… 

526

…at jeg læste Peter Wohllebens fine bog. Herefter 
opstod en drøm om at bruge langt mere af min tid på at 
udforske, forstå og dyrke naturen på en måde, der tager 
højde for, at alle planters (og menneskers) ‘default’ 
tilstand er forbundethed. 
Mikrobiomet er ubegribeligt enormt, og vi skal arbejde 
med og ikke imod det.
videnskab.dk/naturvidenskab/professor-traeer-taler-sammen-og-passer-paa-hinanden

http://videnskab.dk/naturvidenskab/professor-traeer-taler-sammen-og-passer-paa-hinanden


Mycorrhiza (svamperod)
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• Suzanne Simard, en TED-talk, 
18 min.: How trees talk to 
each other
youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs

(underholdende)
• Peter McCoy forklarer på 56 

minutter mycorrhiza
youtube.com/watch?v=hHKlbn8SHGo

(lidt kedelig J)

https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
https://www.youtube.com/watch?v=hHKlbn8SHGo


Også i trætoppene 
afstemmer de 
med hinanden
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Bog: Richard Powers: The overstory 



4.2. Permakultur

• Persistent Human Kultur
Agri: Jord
Kultur: Berigelse

• Intentionelt regenerativt bæredygtigt 
system.

• Bæredygtigt = Et system der producerer 
mere energi, end det bruger.

• Person der arbejder med permakultur: 
Specialist i at sammensætte specialer og 
specialister.

• En positiv tilgangsvinkel til alt.
• En hensigtsmæssig og fornuftig 

sammensætning af de elementer, som 
enten er til stede i systemet, eller skal 
indsættes.

• Drager fordel af naturens energier.
• Drager nytte at nutidens teknologier og 

videnskab.
• Ansvarlig og fornuftig måde at leve sit liv 

på, bygget på etikker og ikke love og 
regler. 

• Har en dyb forståelse af de elementer, der 
er i det givne system, det bygger på 
funktionelt design, der imiterer naturlige 
biosystemer.

• Et system, som går hinsides 
bæredygtighed.
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Gosadimet

• GO=Goal = målsætning med designet
• S=Survey=observere mønstre, vind, kort
• A=Analyse=zoneinddeling, input, output
• D=Design
• I=Implementering
• M=Maintenance=vedligeholdelse
• E=Evaluate
• T= Tweak=finjustering af systemet
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Permakultur-praktikere siger…

• Vi forbinder levende systemer for at opnå 
ægte udbytte, dette gør vi ved at forbedre 
frugtbarheden i systemet. Igennem 
langvarige dybdegående observationer 
finder vi naturens mønstre, der giver os et 
fingerpeg om, hvor vi skal handle. Så det 
giver os en forståelse af elementernes 
fulde funktioner, i harmoni med systemet.

• Permakultur er helhedsdesign; og når vi 
begynder, bygger vi altid ud fra et resultat 
i den praktiske virkelighed.

• Vi designer og redesigner alle former for 
systemer.

• Vi bygger frugtskove, madskove, 
køkkenhaver og skovlandbrug.

• Vi regenererer jordens kvalitet ud fra 
naturlige principper.

• Vi gendesigner strukturer (huse og 
bygninger) for at gøre dem mere effektive 
i deres funktionalitet og energiforbrug.

• Vi revitaliserer skov-, have-, dyr-landbrug 
for maximal udbytte i næring og kvalitet.

• Vi renser vand og bygger lokale løsninger 
for forbedret vandkvalitet.
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I Danmark

• permakultur-danmark.dk
• Omkring 200 medlemmer
• Adskillige LAND-centre, flere kommer hele tiden til

permakultur-danmark.dk/da/land-2/land-centre-og-startere/
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http://www.permakultur-danmark.dk/da/
https://permakultur-danmark.dk/da/land-2/land-centre-og-startere/


4.3. Jordfrugtbarhed
& plantesundhed
- to sider af samme sag
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4.3.1. Loven om blandet eksistens
4.3.2. Væsentligst: Sund jord, sunde 
planter = cirkularitet og forbindelse
JORD:
4.3.3. Jordfrugtbarhed kan ses, 
mærkes, lugtes og måles
4.3.4. Martin Beck & Erik Frydenlund
4.3.5. En sund jord er…
4.3.6. Vurdere jorden med sanserne
4.3.7. Jordfrugtbarhed forudsætter 
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4.3.8. Jerome Osentowskis sted
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forskellige egenskaber

4.3.10. De huminstofdannende
processer
4.3.11. Jordfrugtbarhed øges…
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4.3.13. Vitaliseringsmuligheder
overordnet
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• Ad 5. Kisel & 6. 

Humuspræparat
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PLANTER:
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4.3.18. Refraktometer til flere 
mål
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4.3.21. Plant health pyramid
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4.3.1. Loven om blandet eksistens

»Hvorfor skal vi nu konfronteres med al den viden om 
den skrækkelige fare omkring aftagende 

jordfrugtbarhed, som vi har efterladt i det forrige århundrede?
Svaret, hvis vi kommer dertil, er såre simpelt. 

Vi har ikke opfattet naturens første lov i sin helhed,
loven omkring blandet eksistens, 

den øverste lov, den første og i enhver fase af livet 
denne planet synes at følge.«

Frit oversat efter: Louise E. Howard: The Earth’s Green Carpet (1967)
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4.3.2. Væsentligst: 
Sund jord, sunde planter=
cirkularitet & forbindelse
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Sådan fungerer 
en sund plante på 
en frugtbar jord.

Sådan fungerer en 
typisk konventionelt 
dyrket plante sig.

Tegning af Martin Beck
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Jord



Kilder til læsning og yderligere information om regenerativ dyrkning
Dansk Martin Beck hjemmeside www.martin-beck.dk

Martin Beck   Opbygning af jorden frugtbarhed https://okologi.dk/media/773760/jordensfrugtbarhed-0216-web.pdf

Martin Beck   Økologi kongres https://okologi-kongres.dk/download15/powerpoints/B2-MartinBeck.pdf

Martin Beck   kort film https://youtu.be/Wg2GTtTb9Wg

Martin Beck   Kort film https://youtu.be/MWHk3s1GDS0

Erik Frydenlund Se under nyhedsbrev www.erikfrydenlund.dk
Landbrugsavisen Michael Meyer https://landbrugsavisen.dk/pløjefri-økolog-tryller-med-kompost-og-jordens-frugtbarhed

Levende jord Jordprøver www.levendejord.dk
Engelsk Regeneration international Forening https://regenerationinternational.org

Holistisk afgræsning Ted talk Allan Savory
Dr. Christine Jones www.amazingcarbon.com
Dr. Christine Jones Soil Carbon https://youtu.be/2xZ7nfC7BQk

Dr. Christine Jones Nitrogen teh double edge sword https://youtu.be/rIXqmksTUQQ

Dr. Christine Jones Summer 2018 field Day https://youtu.be/LuM2tnX-KJI 

Gabe Brown Treating the Farm as an ecocystem https://youtu.be/uUmIdq0D6-A 

Dr. Elaine Inghamn Building soil health https://youtu.be/xzthQyMaQaQ 

Dr. Elaine Inghamn https://www.soilfoodweb.com
Graime Sait Australien Nutri tech https://youtu.be/8Q1VnwcpW7E

Graime Sait http://www.nutri-tech.com.au

John Kempf USA https://www.advancingecoag.com

Engelsk tysk Ithaka institut for carbon intelligence http://www.ithaka-institut.org/en/home

Engelsk/tysk Nova crop control Bladsafttest https://www.novacropcontrol.nl/en/

Giulia Enders Tysk læge- tarme med charme https://youtu.be/weskzCKki-s

Engelsk Jeff Lowenfels  https://youtu.be/BwNz0iD_Jzo 

Bøger Jeff Lowenfels &Wayne Lewes Teaming with microbes Bøger skrevet til gartnere og landmænd
Jeff Lowenfels &Wayne Lewes Teaming with fungi
Jeff Lowenfels &Wayne Lewes Teaming with nutriens
Neal Kinsey Hands on agronomy Let læselig bog af Niel Kinsey som var elev af Albrecht (analyse)
Judith Schwartz Cows save the planet

Tysk Dr. Ingrid Hörner Pflanzengesundheit https://youtu.be/PtuwsauVvl8 

Dietmar Näser Bodenleben beleben https://youtu.be/kEyNKjhaNyg 
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4.3.4. Martin Beck & Erik Frydenlund 
8 dages Jordfrugtbarhedskursus 2019, et udpluk af gode kilder

http://www.martin-beck.dk/
https://okologi.dk/media/773760/jordensfrugtbarhed-0216-web.pdf
https://okologi-kongres.dk/download15/powerpoints/B2-MartinBeck.pdf
https://youtu.be/Wg2GTtTb9Wg
https://youtu.be/MWHk3s1GDS0
http://www.erikfrydenlund.dk/
https://landbrugsavisen.dk/pl%C3%B8jefri-%C3%B8kolog-tryller-med-kompost-og-jordens-frugtbarhed
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http://www.amazingcarbon.com/
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https://youtu.be/weskzCKki-s
https://youtu.be/BwNz0iD_Jzo
https://youtu.be/PtuwsauVvl8
https://youtu.be/kEyNKjhaNyg


539



4.3.5. En sund jord er 
(forenklet sagt)…

• Den består af 25% luft, 25% vand, 45% mineral, 5% humus (ca.).
• En balanceret Ph.
• God evne til at holde på næringsstoffer.
• Passende og balanceret kation-indhold og høj tilgængelighed deraf (dvs. calcium, 

magnesium, kalium, natrium, hydrogen).
• Balanceret sporelementindhold og fosfor.

• Humus = langkædet kulstof = en samlebetegnelse for de stoffer, der er tilbage, når 
bakterier, svampe, regnorme og andre jordbundsdyr har nedbrudt de døde plante- og 
dyrerester. Humus giver jorden sin sorte farve.
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4.3.6. Vurdere jorden med sanserne
Martin Beck
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4.3.7. Jordfrugtbarhed forudsætter 
jorddække
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4.3.8. Jerome Osentowskis sted

Jeromes måde at etablere en opbyggelig jord på, er 
ved at stable, som en lasagne:
• Carbon (kulstof) – i form af f.eks. grene, kvas, hø.
• Nitrogen – i form af gødning fra høns, køer, heste 

e.a.
• Tilsætte orm, huminsyre samt svampesporer.
• Putte et gamle blade lag på øverst. Altid sørge for 

jorddække.
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4.3.9. Flere lag af planter med 
forskellige egenskaber

544

Både ude og inde bruger Jerome i vid 
udstrækning især kulsukker som en 
nitrogenfikserende plante. Den er en af 
permakultur-skovhavens vigtigste planter.
Og så sørger han for at plante nye (øvrige) 
planter gennem hele sæsonen, et slags 
dynamisk companion planting princip, dels 
så jorden er dækket, dels så planterne kan 
understøtte hinanden nærings- og 
vækstmæssigt.



4.3.10. De huminstofdannende processer

De vigtigste er:
• Koen – omdannelse af lignin til huminstoffer.
• Fladekompostering.
• Den mikrobielle karbonisering (kompostering) af organisk materiale.
• Orme.
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4.3.11. Jordfrugtbarhed øges
iflg. Martin Beck…

• Med forudgående huminstof-dannelse i 
jorden (afgræsning, fladekompostering, 
kompostanvendelse).

• Reduktivt jordmiljø (ferment, witte-
jordbearbejdning, fladekompostering).

• Podning af såsæd med huminsyrer, 
plantekul, mikronæringsstoffer og 
probiotisk mikrobiologi.

• Topdressing med kalk ved fremspiring –
dertil svovl og bor.

• Vitalisering ved fremspiring med 
kompost-te, Ca, B, stenmel.

• Ved oprensning af såsæd: Sørg for at 
udså store og tunge kerner.

• Strigling. Rotary Hoe og tromling plejer 
afgrøden og stimulerer buskningen.

• Gødskning med mikronæringsstoffer (B, 
Cu, Zn, Co, Mn) - bedst om efteråret i 
efterafgrøde.

• Behandling af organisk gødning og 
spredning i voksende afgrøder.

• Fladekompostering med ferment / 
mikrobiel processtyring.

• Undergrundsløsning med 
fermentindsprøjtning.
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4.3.12. Top 10 rækkefølge for at fremme 
jordfrugtbarhed 

iflg. Martin Beck

1. Permanent grønt plantedække.
2. Optimering af fotosyntesen og plantesundheden.
3. Øge plante- og den mikrobielle mangfoldighed.
4. Fremme svampe-mikrobiologien.
5. Få adgang til atmosfærisk kvælstof.
6. Udligne næringsstoffer.
7. Integrere husdyrholdet i humusopbygningen.
8. Skånsom jordbearbejdning.
9. Fremstilling af højkvalitets kompost og behandling af husdyrgødning.
10. Energetiske metoder til at fremme jordens sundhed.
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4.3.13. Vitaliseringsmuligheder overordnet
Jfr. Martin Beck

1. Kompostte
2. Høte
3. Kalk
4. Huminsyre
5. Kisel 
6. Humuspræparat
7. Fermenterede præparater
8. Dynamiseret vand (se afsnit om vand)

Jeg gennemgår her kun punkt 1, 4, 5, 6 og 7. Punkt 2 og 3 forudsættes kendt).
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Ad 1. Kompostte
Som Jerome Osentowski laver den

• HVAD: Man laver en tepose med kompost 
og ormeafføring (man tilføjer mange flere 
forskellige ting, dette er grundopskriften), 
som man putter i en stor lukket balje med 
vand, der dog ikke holdes lufttæt. Man 
lader det stå i 24-48 timer, mens der røres 
i det med en automatisk drevet rører. Når 
den er færdig, sprøjtes den på planterne.  
Jerome har delt specifikke opskrifter, som 
jeg har; for nu kun en beskrivelse i 
oversigt.

• HVORFOR: For at pode planterne og jorden 

med aerobe bakterier og svampe, samt for 
at tilføre næring. Samlet set for at 
vitalisere især voksende afgrøder.

• HVOR: Sprøjt på alle dine planter, både 
ovenpå og især nedenunder bladene. 
Sprøjt det også på jorden og ned i jorden.

• HVORNÅR: Gør det om morgenen, hvor 
planten er mest åben.
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Jerome vitaliserer planter og jord med kompost-te, se her en lille film jeg optog på kurset: 
photos.app.goo.gl/j4GR9qrvZ7kjJ2oTA

Her er en fin 6 min intro video fra 2019, hvor Jerome fortæller ‘lidt om det hele’ - om 
permakultur, klimabatteri og et robust dyrkningssystem: 
facebook.com/watch/?v=3090101181030966
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Ad. 4. Huminsyre

• Huminsyrer er de syrer, særligt fulvussyre
og humussyre, som dannes under 
humificering af førne.

• Huminsyre er den del af et humusprodukt, 
som ikke er opløseligt i vand under sure 
forhold, men som lader sig opløse ved 
højere pH-værdier. 

• Humussyre er den væsentligste del af 
humusfraktionen i jord, og den kan kendes 
på sin mørkebrune til helt sorte farve.

• Jerome sværger til at skvætte lidt 
huminsyre i hullet, når han sår og 
udplanter små planter. I dk er der 
imidlertid ringe tradition for at bruge 
huminsyre, og det er ikke umiddelbart 
muligt at købe, hverken i dk eller til at 
indføre i landet. F.eks. Amazon sælger det 

men sender ikke til dk.
• På engelsk, slå ‘Granular Humic Acid

Powder’ op for mere info.
• Jeg vil gerne begynde at bruge det – men 

ved ikke rigtig hvorfra jeg skal få fat i det.
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Ad 5. Kisel & 6. Humuspræparat 
(m.fl. præparater, jfr. biodynamisk dyrkning)

• Jeg har fulgt ‘Foreningen for biodynamisk 
landbrug’ gennem adskillige år, og har dyb 
respekt for de landmænd, der går hele 
vejen med biodynamisk dyrkning, og jeg 
køber  flest mulige biodynamiske produkter 
i den daglige husholdning.

• Jeg ved for lidt om biodynamisk dyrkning til 
her at bruge plads på at beskrive det. Der 
henvises til biodynamisk.dk der udmærket 
kan bruges som indgang til at komme i 
gang med at lære. 

• Hvad der er relevant at beskrive her er, 
hvilke biodynamiske præparater, jeg vil 
tilføre min have. De købes hos 
erikfrydenlund.dk og de er:
– Humus præparat (500)
– Kisel præparat (501)
– Kompost præparaterne (502-507)
– Kokassepræparat

552

http://www.biodynamisk.dk/
http://www.erikfrydenlund.dk/


Ad 7. Fermenterede præparater

• Brug af planteekstrakter til først og 
fremmest at 1) afvise skadevoldere, og i 
nogen grad at 2) forebygge ved at styrke og 
beskytte planter og forbedre jorden, 3) 
bekæmpe skadevoldere, er en 
erfaringsbaseret videnskab brugt gennem 
århundreder over hele jordkloden, 
overleveret fra læremester til elev gennem 
mange generationer.

• Planteekstrakter er naturlige præparater, 
som indeholder mineraler, sporstoffer og 
molekyler, som omsættes af 
mikronæringsstoffer.

• Der er fem fremstillingsmetoder: 1) 
fermentering (anaerob proces), 2) afkog, 3) 
koldt udtræk i vand eller olie, 4) varmt 
udtræk i vand, 5) æteriske olier. 

Fremstillingsmetode afgør ekstraktens 
virkning.

• I vækst med hensyn til at bruge i haven er 
især FPE= Fermenteret Plante Ekstrakt.

• I Svendborg bor planteekstrakt-nørden 
Hervé Lognonné (fransk afstamning), og 
jeg har fået et kort kursus hos ham. Jeg 
anser stadig mig selv som absolut 
begynder udi fremstilling af fermenter, så 
for nu henvises videre. Se havelab.dk. Se 
også Praktisk Økologi 6/2018, hvor Hervé
har skrevet en artikel, der kan læses via 
dette link: 
havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/goedning/1550.html

Artiklen giver en konkret opskrift på at 
fremstille brændenælde-ferment.
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Man kan vælge at købe fermenter, der kan 
sprøjtes på både planter og jord.
Jeg har købt biosa-garden-bag og er begyndt at 
bruge det september 2019, så erfaringer 
kommer henad vejen. Producenterne siger om 
det: Biosa er en blanding af urter og naturlige 
mikroorganismer (mælkesyrebakterier, 
fotosyntesebakterier og gærsvampe). Formålet 
med at bruge ekstraktet er at forøge antallet af 
mikroorganismer i jorden, som forøger den 
mirkobielle aktivitet, kompostering af organisk 
materiale i jorden og frigivelse af næringsstoffer.

Flere af mine medkursister bruger Biofedora, se 
billederne. Det har jeg ikke prøvet endnu.



• Når jeg kun er nået til at være forvirret på 
et højere niveau med hensyn til korrekt 
brug af fermenter, skyldes det at hvor, 
hvornår og hvordan på hvilke planter, 
man skal bruge ekstrakterne, kan ikke 
beskrives enkelt. F.eks. viste Hervé på 
kurset en oversigt fra en fransk vinavler, 
hvor brug af fermenter var kontekstua-
liseret til henholdsvis kinesisk yin-yang 
struktur, og til det indiske system 
ayurveda, hvor der forenklet sagt i alt 
levende findes tre grundtyper, vata, pitta, 
kapha, der er opbygget af de fem 
grundelementer rum, luft, vand, ild og 
jord. 

• Således er brug af fermenterne afhængig 
af planteart, hvor planten er i sin 

livscyklus, temperatur, luftfugtighed, 
tidspunkt på døgnet, tidspunktet på året 
med mange, mange flere parametre. 

• Der er således ikke andre måder at blive 
dygtig til at bruge fermenter på, end ved 
at opbygge erfaring gennem flere års 
brug deraf – og rigtig gerne fra tid til 
anden kigge en erfaren lærer over 
skulderen. Det kræver en blanding af 
viden og intuition at bruge fermenterne 
opbyggeligt.
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4.3.14. Jordtest

• Firmaet Levende Jord udbyder to slags jordtests og en komposttest på 
levendejord.dk/albrecht-jordproever/

• De har en fin gennemgang af, hvad der karakteriserer en sund jord, og hvordan en Albrecht 
jordprøve måler herpå.
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4.3.15. En plante består af…

• 98% ikke-mineralske plantenæringsstoffer (oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen).
• Som den selv kan hente ned fra luften (himlen) - hvis den står i en sund jord altså, dvs. en 

humusholdig jord.
• De sidste 2% hentes fra jorden (fosfor, kalium, calcium, magnesium etc.)
• Over hver hektar er der 74.000 ton N (nitrogen=kvælstof), som planten kan downloade 

gratis. 
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4.3.16. Næringsstoffers bevægelighed 
i planten

• Mobile (dvs. tilføjes planten løbende): Kvælstof (N), kalium (K), magnesium (Mg), fosfor (P).
• Delvist mobile (tilføjes i ung plante): Svovl (S), jern (Fe), mangan (Mn), zink (Zn), kobber (Cu), 

molybdæn (Mo).
• Ubevægelige (skal være i jorden ved dannelse): Kalk (Ca), bor (B), silicium (Si).
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4.3.17. Bladsaftmåling DYI
Martin Beck

• Ph-værdi
Hydrogenaktivitet
Afspejler sundhedsstatus, næringsstofligevægt
Optimal er 6,4

• Brix% 
Brydningsindeks / sukkerindhold
Måles med refraktometer
Afspejler fotosynteseaktivitet og stofopbygning. 
Korn og græs: 10-20%. 
Tokimbladede afgrøder: 6-12%.
Lavest morgen, højst aften

• Ledningsevne
Afspejler næringsstofdannelse og –optagelse. 
Skal være mellem 2-12 mS
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Bladsaft korrekt tappet
• Den øverste bladetage klippes i mindre 

stykker. Formales i en morter. Der måles 
separat på disse.

• Strå klippes i mindre stykker og formales 
i morter. Der måles separat på disse.

• Saftprøve presses gennem 
hvidløgspresser, gerne gennem fluenet.

• Måleinstrumenter rengøres mellem hver 
måling med først ledningsvand, så 
destilleret vand.

• Billede er fra jordfrugtbarhedskursus. Vi 
træner at gøre det selv.
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4.3.18. Refraktometer til flere mål
Martin Beck (atago master alfa 53, købes ved levendejord.dk)

• Mål brix ved solopgang og middagstid. Hvis forskellen mellem de fundne værdier er lille 
(mindre end 50%), er der bormangel.

• Øverste blad og de derunder liggende blad-etager brixes. Hvis forskellen mellem de fundne 
værdier er stor (mere end 20%), er der kalimangel.

• Stråbasis brixes: Her ser man hvor godt assimilaterne afledes til jordbiologien. Brixværdi bør 
stige ved vitalisering.
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4.3.19. www.novacropcontrol.nl

Remarks

NovaCropControl
Postbus 2218
5001 CE Tilburg

2017 BO Proefkas Boxtel
23 Tomaat steenwol controle (4)
Tomato
Leaf (young)

Name:
Address:

Location/plot:
Cultivation:
Crop:
Plant part:

Plant sap-sample 201706011051 31-5-2017Sample date:
201706011052

1

2

1 Leaf (old)2

Mineral Current level    
Total Sugars 2,5       %

1,8       %
1

2

pH 5,5       
5,2       

1

2

EC 12,2      mS/cm
17,9      mS/cm

1

2

K - Potassium 3561      ppm
5873      ppm

1

2

Ca - Calcium 2658      ppm
6304      ppm

1

2

K / Ca 1,34      
0,93      

1

2

Mg - Magnesium 539       ppm
889       ppm

1

2

Na - Sodium 24        ppm
40        ppm

1

2

NH4 - Ammonium 59        ppm
47        ppm

1

2

NO3 - Nitrate 418       ppm
2517      ppm

1

2

N in Nitrate 94        ppm
568       ppm

1

2

N - Total Nitrogen 691       ppm
1053      ppm

1

2

Cl - Chloride 863       ppm
1651      ppm

1

2

S - Sulfur 1270      ppm
1722      ppm

1

2

P - Phosphorus 475       ppm
285       ppm

1

2

Si - Silica 19,5      ppm
16,4      ppm

1

2

Fe - Iron 2,65      ppm
2,92      ppm

1

2

Mn - Manganese 6,15      ppm
11,96     ppm

1

2

Zn - Zinc 4,55      ppm
5,08      ppm

1

2

B - Boron 5,65      ppm
8,96      ppm

1

2

Cu - Copper 2,13      ppm
0,79      ppm

1

2

Mo - Molybdenum 1,09      ppm
0,80      ppm

1

2

Al - Aluminium <0,50     ppm
0,63      ppm

1

2

Because NovaCropControl has no effect and / or no control over the sampling, NovaCropControl accepts no liability for adverse effects as a result of its analysis or advice provided.

Consult your advisor for appropriate fertilizer recommendations. 201.201801023

1-11-2018 1 / 1
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4.3.20. John Kempf
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4.3.21.



4.3.22. Frø & Planter

• I dk sætter jeg min lid til to steder, når jeg 
køber planter og frø: naturplanteskolen v/ 
Aiah Noack & permakulturhaven.dk v/ 
Karoline & Tycho.

• Frø af økologiske sorter i øvrigt i dk med 
godt ry men ingen personlig erfaring: 
solsikken.dk - urtegartneriet.dk/

• Jeg mødte i Colorado den vildeste frø-nørd, 
Casey Piscura, se wildmountainseeds.com
Han eksperimenterede på eget landbrug, 
frembragte og satte kun de bedste frø til 
salg i sin netbutik.

• Og så er der jo ellers bare at høste egne frø, 
samt få af og give frø og stiklinger til andre 
haveejere, når du ser gode planter. 

• Se froesamlerne.dk - mellemhaver.dk –
havenyt.dk, deres forum om frø-bytning.

• Inspiration: Gammeldags grøntsager virker 
som medicin: 
dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/gammeldags-groentsager-
virker-som-medicin-paa-sukkersygepatienter
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4.4. Værdier og visioner

4.4.1. Menneskene genopdrages til at 
leve i pagt med naturen
4.4.2. Lydhørhed og respekt for alt 
levende skal genoptrænes
4.4.3. Succes er ikke altid hvad man ser
4.4.4. Succes er her: Velfærd for jord, 
planter, dyr og mennesker
4.4.5. Bæredygtighed
4.4.6. De 17 verdensmål
4.4.7. Ad 3: Sundhed og trivsel
4.4.8. Krop og sind – og ikke at 
forglemme: Sjæl og ånd
4.4.9. Noget om kraft
4.4.10. Må det være nemt?
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4.4.11. En revolution
4.4.12. Et eksempel: Masanobu Fukuoka
4.4.13. Filmen ‘I morgen’
• Landbrug (1)
• Energi (2), Økonomi (3)
• Demokrati (4)
• Transitionsbyer
4.4.14. Årstidernes mission
4.4.15. Steder at besøge og inspireres fra, der 
ikke er nævnt i teksten
4.4.16. Kæmpeprojekter
4.4.17. Søren Ejlersen plantemusik
4.4.18. Metatone planteoptagelser

2:28 minut
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4.4.1. Menneskene genopdrages til at
leve i pagt med naturen 



4.4.2. Lydhørhed og respekt for alt 
levende skal genoptrænes

569



4.4.3. Succes er ikke altid hvad man ser 
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Husker ikke kilde,
så den på facebook



4.4.4. Succes er her: Velfærd 
for jord, dyr, planter og mennesker
• Biodiversitet
• Flere bier, insekter, fugle og dyr i øvrigt
• Dannelse / vidensdeling udi selvforsyning
• Samling / samvær om konkrete gøremål
• Beboere i nærområdet kan inviteres til omvisning
• CO2 reduktion / -storage
• Udbytte
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4.4.5. Bæredygtighed…

På den ene sider er bæredygtig livsstil ikke 
længere for de frelste. DET ER EN 
NØDVENDIGHED FOR KLODEN OG 
MENNESKETS OVERLEVELSE. Og alle der 
KAN tage ledelse SKAL tage ledelse på, at 
der handles.
Omvendt, så har jeg det både svært med 
ordet og med de 17 verdensmål, defineret af 
FN, fordi hvad er bæredygtighed egentlig for 
noget? Er det VÆREdygtighed? 
HANDLEdygtighed? Hvorfor skal ordet 
DYGTIGHED med ind, det smager af politisk 
korrekthed og kontrol.

Begreber som ‘best standard’ og ‘dannelse’ 
ligger meget bedre i min mund. Jeg forsøger i 
dette skrift at skabe inspiration, samle ideer, 
beskrive konkret viden - og samle det til 
konkrete designs og planteplaner.
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4.4.6. De 17 verdensmål
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4.4.7. Ad. 3. Sundhed & Trivsel

Jeg har som sundhedspsykolog arbejdet 
kropsligt baseret, med yoga, mindfulness og 
meditation som de grundlæggende metoder 
og redskaber, når jeg arbejder med 
smerteramte og stressramte klienter gennem 
mere end 20 år. Formålet i det psykologiske 
fokus er udviklingen af den psykologiske 
fleksibilitet, hvor der fokuseres på 
varmhjertethed og kærlig omsorg 
(‘heartfulness’ / ‘compassion’) over for alt og 
alle levende, herunder sig selv. 
Fysiske øvelser, åndedrætspraksisser og 
stillesiddende meditationsteknikker er det, 
jeg lærer videre. Samt dialoger med kursister 
og klienter om, hvad praksisserne 
afstedkommer i det indre og det ydre.

En af mine væsentlige lærere, hjernefors-
keren Richard Davidson siger, at ‘Vi har en 
biologisk disponering for godhed – men den 
skal kultiveres og bruges for at være aktiv.’ 
Han henviser til Dalai Lama, en af hans 
væsentligste lærere, der taler om universel 
kærlighed. Han siger, at ‘Erkend enheden 
med alt og alle. Dét er kuren mod lidelsen og 
jordens ubalance (s. 119 i ‘Altered Traits’). 
Davidson og Dalai Lama understreger: Det er 
ikke tilstrækkeligt at tale om eller at lære 
andre om værdien af loving-kindness
meditation. Meditationen skal af én selv 
praktiseres. Og uselviske handlinger skal 
proaktivt tilvælges at gøres. Igen, igen og 
igen. Processen fra tilstand til 
personlighedstræk er lang. 
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4.4.8. Krop og sind - og ikke at 
forglemme: Sjæl & ånd

Jeg har så langt tilbage, jeg kan huske, 
betragtet mig selv og alt andet levende, som 
havende en form for åndelighed. Der er en 
usynlig sammenhængskraft, som jeg igen og 
igen erfarer, men har svært ved rationelt at 
argumentere for eksisterer. Religionerne taler 
om tro, og videnskaberne har på forskellig vis 
forsøgt at finde beviser på det åndeliges 
eksistens. Jeg kan ikke indplacere det i én 
Gud, liggende uden for mig, men snarere 
oplever jeg at erfare den mirakuløse (og 
fuldstændig for fornuften utrolige) altid 
flydende Livsgnist overalt. Jeg erfarer den 
allermest ufiltreret og klart i naturen.
Jeg har gennem mange år haft inspirerende 
og dygtige lærere, men allermest vedhold-
ende har mine to 1:1 lærere Verner Bekker 

og Thomas Bentzon Ehlers holdt mig fast på 
den sti, jeg følger. Verner har jeg haft 
månedlige lektioner med i mere end 15 år. 
Thomas møder jeg ligeledes cirka månedligt 
og har gjort det i nu et par år. De begges 
lærer udspringer på hver sin måde af kristen 
mystik. Verner Bekker har i mange år været i 
Rosenkors-ordenen. Thomas går sin helt 
egen vej, uafhængigt af specifikke skoler. De 
begge har skrevet meget fine bøger, der 
opleves som transmissioner fra en 
guddommelig stemme. Verner: 1) Mit univers. 
2) Sund krop og sund Sjæl – intet uden Ånd. 
3) Den Nye Tid. Thomas: 1) Den 
Guddommelige Vision. 2) Rejsen til Gud. 
Næste slide: En dansk kendt sang, der siger 
hvad jeg her har forsøgt at sige J
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4.4.9. Noget om kraft
Tekst: Halfdan Rasmussen

♮ ♬ ♩ »Med store undrende øjne går jeg,
hvor anemonerne lyser hvidt.
Og midt i forårets lysvæld står jeg
og ser mod himlen og spørger blidt:
Hvem opfandt lærken og nattergalen?
Hvem satte knopper på birk og bøg?
Og hvem bestemte, at netop svalen
sku være svale og gøgen gøg?

Hvad er det dog for en slags reflekser
der kalder pindsvin og tudse frem?
Og hvem er det, der går rundt og hekser
i Hornbæk, Tarm og Jerusalem?
Thi alle steder er samme under
og samme kraft, som gør sjælen stum.
Og alle vegne går folk og grunder
på livets dybe mysterium.

Men ingen svarer fra skjulte egne
og gir os grundig og god besked,
så jeg må svare på andres vegne
og formulere, hvad ingen ved:
Jeg tror, der ligger et barn dybt inde
i alle levende ting, der gror,
et barn, der er som en fuglevinge,
en lille gud, der er evigt stor.

Jeg tror, han danser i altings hjerte.
Jeg tror, han hviler i altings vækst.
Og alle underes under er det,

at han er ordløs og altings tekst.
Han er i spurvenes sang i hækken,
i solsortfløjt og i hundeglam.
Og hvis du lytter til tudsens kvækken
og lammets brægen, så er det ham.

Han er i regn og hvor støv må tørste.
I vandets rislen. I træets saft.
I alt det mindste. I alt det største:
Den mindste enhed. Den største kraft.
Hør, blæsten synger din sang, veninde!
Se, træet blomstrer på barnets bud!
Jeg tror, der lever et barn dybt inde,
en kraft, som aldrig kan drives ud.«

Hør Louise Fribo synge den smukt: 
https://www.youtube.com/watch?v=UOzjMu4BIV8
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4.4.10. Må det være nemt?

Hvor stammer vores havekultur egentlig fra? 
Jeg kan i tidens løb huske at have set mange 
skønne engelske film, hvor adelen har haft 
konkurrencer udspringende af deres elskede 
haver, og hvor temaet altid var ‘største, 
smukkeste, sjældneste, særligste’. Altid har 
overskriften og undertonen været: Det vi 
hylder, er det der er sværest. Gartneren skal 
kontrollere og overvåge, og alt det der vokser 
velvilligt, skal holdes nede. Engelsk havekul-
tur har haft stor indflydelse på os. Hele 
‘fjerne ukrudt’ kulturen er formentlig et 
fænomen udspringende herfra. 
En anden kultur, der lever med en mere 
sofistikeret form for kontrol, er japansk 
havekunst. Bonsai-beskæringskunsten 
handler om at formgive både ovenfor jorden 
og i rødderne. Hvor hårdt og hvor meget kan 

vi gå til planten, så vi kan formgive, så den 
tilfredsstiller øjet og de forestillinger, vi har 
om æstetik? Associationen vandrer videre i 
retning af geishaer, der går i stramme sarier, 
med små skridt og meget kontrollerede 
bevægelser og adfærd og underdanigt 
servicerer. 
I både vesten og visse dele af østen kan vi 
ikke lide det vilde. Vi kan ikke lide det 
tilsyneladende ukontrollerbare. I både 
havekunsten, i religionerne og kulturerne har 
vi rammer og regler for korrekt adfærd og 
korrekt havebrug. Naturen og mennesker 
skal holdes under kontrol. Og med god grund 
da egentlig. Hvis lyster, drifter, begær og 
grådighed tager over, går kulturer til grunde. 
Hedonisme har vi mange eksempler på har 
ført til, at kulturer udrydder sig selv. 
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Så en form for rammesætning og styring skal 
der til. I naturen ser vi ind imellem, at nogle 
planter fuldstændig tager magten og 
udraderer andre arter, i hvert fald og især 
hvis menneskene forlods har bragt naturen 
ud af balance. Menneskeuberørt natur er 
som grundregel mangfoldig og præget af en 
meget høj grad af diversitet.  
Grundtænkningen i permakultur repræsen-
terer en balancetænkning. Mennesket ér 
henover designet. Det ér kultur. Men kultur 
på nogle andre præmisser end stram kontrol 
med. Megen tid går med at iagttage det land-
skab, man kommer til, før man begynder at 
agere i det. Spørgsmålene: Når vi ikke styrer 
og kontrollerer, hvad vokser så velvilligt? 
Hvordan løber vandet? Hvilke mikrokulturer
eksisterer i form af læ, sol, skygge, kulde-

broer, varmekoncentrationer mm.? 
Diversitet og mangfoldighed eksisterer i 
sunde naturomgivelser. Det samme 
overføres til ens styrede, men ikke over-
kontrollerede, have og de afgrøder, man 
vælger, når man ser med permakultur-øjne. 
Vi vælger de planter, der naturligt har det 
nemt på stedet. Vi etablerer på en sådan 
måde, at planterne kun i beskedent omfang 
konkurrerer om plads og næringsstoffer, og i 
stedet danner synergier af hinandens 
tilstedeværelse, både under og over jorden. 
Jeg er generelt i livet dybt stimuleret af og 
taknemmelig over, når jeg kan indgå i 
sammenhænge, uanset om det er 
menneskelige sammenhænge eller det er 
natursammenhænge, hvor denne 
grundfilosofi kan herske.
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Det må gerne være nemt. Jeg må gerne have 
et arbejde, der bringer mine største ressour-
cer og kompetencer i spil. Kravene fra mig 
selv og omgivelserne behøver ikke være 
næsten uopnåelige. Jeg må gerne have det 
sjovt og ubesværet, mens jeg arbejder og 
lever i øvrigt. 
Samtidig er naturen jo ret beset ret ubøn-
hørlig. Og i livet oplever vi nærmest konstant 
små og store tab og farveller. Liv og død 
eksisterer konkret og metaforisk hele tiden 
side om side. Liv medfører automatisk død, 
sådan er det. Overalt. Således, såvel i livet i 
øvrigt som i haven anerkender vi, at den er i 
konstant udvikling og forandring. Nogle 
planter dør, andre spreder sig. Vi skærer 
måske lidt til, planter nogle nye arter, men 

hele tiden med øje for: Hvilke arter vil have 
det let her, især i starten? Vel vidende, at på 
et tidspunkt skal planten selv indgå i diversi-
teten og klare sig, mens jeg læner mig 
tilbage og iagttager den være robust. Og ind 
imellem høster jeg deraf til mit køkkenbrug, 
gerne så den vokser videre, men nogle 
gange så den fjernes og noget nyt kan 
komme til.
Det er en ny måde at se på. En ny måde at 
leve på, når jeg skuer ind i den kultur, jeg er 
vokset op i, som jeg på mange måder bliver 
nødt til at vende ryggen. Her er ingen rigide 
strukturer. Ingen kontrol af den absurde 
slags. Men i stedet: 
Ubesværethed. Tillid. Flow.
Tør jeg godt? Må jeg godt?
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Derfor er mit brændende ønske:

Jeg vil så gerne være medskaber af en større 
have og madskov, som et konkret udtryk og 
bevis for, at det hele tiden er det, der har 
været tanken med homo sapiens’ 
tilstedeværelse på kloden (tror jeg):
En balance mellem disciplin, ydmyghed, 
respekt og styring, samtidig med overgivelse, 
accept og anerkendelse af, at overfloden 
eksisterer allerede. 
Jeg skal ikke som sådan skabe den fra 
bunden. Jeg skal træde ind i den natur, der 
allerede er - og leve med i den, være 
medformende, med respekt for også de 
andre levende skabninger, der har bo og 
kommer til at tage bo der.
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4.4.11. En revolution
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4.4.12. Masanobu Fukuoka
The one-straw revolution

• youtube.com/watch?v=HveaqQy9hUc
• youtube.com/watch?v=rj7nrOjhMtk

• Fukuako tog en universitetsuddannelse i biologi og arbejdede som forsker i 
plantesygdomme, indtil han blev dødeligt syg af lungebetændelse. Derefter blev han 
farmer og har levet som sådan i over 30 år. 
Som 62-årig skrev han bogen, der blev en bestseller.
På næste side to citater derfra.
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BEGREBET ARBEJDE
»I do not particularly like the word 'work.' 
Human beings are the only animals who 
have to work, and I think that is the most 
ridiculous thing in the world. Other animals 
make their livings by living, but people work 
like crazy, thinking that they have to in order 
to stay alive. The bigger the job, the greater 
the challenge, the more wonderful they think 
it is. It would be good to give up that way of 
thinking and live an easy, comfortable life 
with plenty of free time. I think that the way 
animals live in the tropics, stepping outside 
in the morning and evening to see if there is 
something to eat, and taking a long nap in 
the afternoon, must be a wonderful life. For 
human beings, a life of such simplicity would 
be possible if one worked to produce directly 
his daily necessities. In such a life, work is 

not work as people generally think of it, but 
simply doing what needs to be done.«

‘NATURAL FARMING’-BEGREBET OG 
BEHOVET FOR JORD DERTIL
»In my opinion, if 100% of the people were 
farming it would be ideal. If each person 
were given one quarter-acre, that is 1 1/4 
acres to a family of five, that would be more 
than enough land to support the family for 
the whole year. If natural farming were 
practiced, a farmer would also have plenty of 
time for leisure and social activities within 
the village community. I think this is the 
most direct path toward making this country 
a happy, pleasant land.«

583



4.4.13. Filmen ‘I morgen’
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Filmen er en af mine yndlingsfilm om miljø og 
bæredygtighed. Et ungt fransk par har lavet 
en æstetisk meget smuk film, hvor de har 
samlet et helt katalog af løsninger i forhold til, 
hvor vi kan starte på en mere bæredygtig 
verden. Baseret på hvad der allerede gøres i 
lille skala rundt omkring på kloden. På de 
næste slides et kort oprids af de væsentligste 
ting:

Bemærk: Jeg har købt filmen på Google play, kan kun 
afspilles på crome, ikke safari. 



Landbrug (1)

Start v/ 9 min: Landbrug (1)
Byen Todmorden (ca. 15 
min.), kvinderne Mary Clear 
& Pam Warhurst har lavet 
allemandseje-mad-dyrknings-

steder i byen. De kalder stederne ‘incredible
edible’. Hver gang noget kan høstes, flyttes 
et bærbart skilt hen til stedet med teksten: 
‘Ready now, pick and eat’. Det handler om, 
hvordan et lokalsamfundet tager magten 
tilbage med hensyn til at skabe det liv, de 
gerne vil have i landsbyen. 
Nick Green, ph.d. i biokemi og landmand 
påpeger, hvordan små steder producerer 
mere effektivt udbytte. Han producerer på 
300 kvm½ tons mad, dvs. 1 hektar kan 
producere 14 tons mad efter hans 
dyrkningsmetoder i højbede, naturligvis 

økologisk og med principper hvor jordfrugt-
barheden øges samtidig med at dyrke. Hans 
tese er, at menneskene i langt højere grad 
skal tilbage og dyrke deres egen mad på 
deres egen jord. Nogen har bildt os ind, at 
industrien skal lave vores mad.
Olivier de Schütter ‘United Nations Special 
Envoy on the right to food’ forklarer, hvordan 
det er de små landmænd, der skal sikre 
vores fødevareforsyning. Industriel fødevare-
produktion kan ikke producere mad uden at 
skade jorden, landmændene, dyrene der 
lever på de industrialiserede landbrug, 
planterne og menneskene der spiser den. 
Han beskriver, hvordan politikerne holder 
priserne på mad kunstigt nede og 
understøtter fødevareindustrien.
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Charles & Perrine Hervé-Gruyer (hun 
tidligere jurist), økologiske landmænd i 
Normandiet praktiserer et landbrug uden 
brug af fossilt brændstof, alt baseret på 
håndarbejde. De producerer et grønsags-
udbytte på mindst 100 euro pr. m2, primært 
fordi de samplanter meget tæt og jorden 
oparbejder frugtbarhed samtidig med. De 
viser, at mikrogårde er en mulighed, også 
økonomisk.

Start v/ 33:43: Energi (2)
Herunder affaldssortering. San Francisco er 
verdensmestre i 0-affald.
Pierre Rabhi, agroøkolog, taler imod uende-
lig økonomisk vækst. Det mirakuløse liv i sig 
selv versus kloden som en ressource, der 

skal udnyttes. Begge syn kan ikke eksistere 
på samme tid.

Start v/ 59:00: Økonomi (3)
Vores nuværende økonomiske system 
afhænger af vækst. Men hvordan skaber vi 
velstand og jobs uden at skulle skabe 
vækst og skade jorden?
Pocheco, Lille, France, Emmanuel Druon. 
I Totnes har man en lokal valuta, som ingen 
værdi har i andre byer, men som cirkuleres i 
lokaløkonomien. Et Totnes- 10 pund har 
f.eks. David Bowie på sig. 
Mark Burton: Hvem har mag til at skabe 
penge? Penge behøver tillid for at kunne 
fungere som sit formål.
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Demokrati (4)

Start v/ 1:27: Demokrati (4)
Borgerne har mistet tilliden til politikerne.
Eksempler hvor det fungerer bedre end de 
fleste andre steder:
• Island og en ny forfatning.
• Finlands skolesystem, hvor der er både 

boglig og praktisk uddannelse og dannelse 
er en del af skolen.

• Tamil Madu i Indien. Borgernes republik.
Bemærk også af navne: Vandana Shiva, 
fysiker og filosof, specialist i frø-issues udtaler 
sig flere gange i filmen.  
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Transitionsbyer
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Inspirerende bog af Rob Hopkins, der bor i Transition Town 
Totnes. Han tænker bæredygtig levevis 360 grader rundt helt 
ud af boksen. I Totnes har man gjort mange konkrete ting, så 
som at få etablere en lokal valuta, have allemandseje spiselige 
grønsager på gaden - og meget meget mere.
transitiontowntotnes.org

Foto: Skærmklip fra filmen ‘I morgen’

https://www.transitiontowntotnes.org/


Skovbade

• www.shinrin-yoku.org
• Shinrin-yoku – klassisk japansk ting.
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4.4.14. Årstidernes mission
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Udsigten over fælleshaverne og forsøgsmarkerne 
ved Krogerup lige uden for Humlebæk, hvor 
Årstiderne har sjællandsk hovedsæde, fra en dag 
jeg besøgte stedet i 2017. Det er et magisk sted.



4.4.15. Steder at besøge og inspireres 
fra, der ikke er nævnt i tekst

• Birkegårdens Haver, www.birkegaardens-haver.dk, Tågerupvej 4, Tågerup, Vestsjælland.
• Østergro: oestergro.dk – en selvforsyningshave på taget af en ejendom på Østerbro.
• Lars Westergaard. Westergaards Planteskole, Rynkeby Hestehave 42, 5300 Kerteminde. 

(permakultur nr. 2,2009, s.22) westergaards.dk
• Øko-landsby. Højgårdsvej 27, 5762 Skerninge, Fyn: selvforsyning.dk
• Leif Varmark & Brita U Jørgensen. Den permakulturelle have. Bisserup Havnevej 9, 4243 Rude. (permakultur nr. 2, 2009, s. 18). 

plantemad.dk
• River Cottage, rivercottage.net – Hugh Fearnley-Whittingstall & organisation har lavet et fantastisk sted med dyrkning, dyr og en masse 

spændende events. Beliggende i Axminster i Sydvest-England.
• Findhorn - ’work is love in action’ findhorn.org
• Daimanhur
• Auroville - auroville.org
• Classicum v/ Svedala (40 km fra Kbh), classicum.se - sælger udestuer og har ca. 20 forskellige modeller udstillet.
• Tage Andersens sted i Sverige: tage-andersen.com – hans særlige blomsterbindinger er udstillet, og der er et smukt drivhus med 

servering i sommersæson.
• Gisselfeld Slotspark
• Den økologiske have i Odder – www.okologienshave.dk
• Karise Permatopia

facebook.com/karisepermatopia/?fref=ts
jyllands-posten.dk/livsstil/bolig/ECE8867864/den-baeredygtige-by-naar-folk-gaar-paa-toilettet-giver-de-nyt-liv/

• Fortovshaver i København - politiken.dk/ibyen/byliv/ECE3192081/koebenhavner-nu-maa-du-anlaegge-din-egen-have-paa-fortovet/
• Urban farmer David Young i New Orleans - facebook.com/RobGreenfield/videos/933650420095370/
• Japan - facebook.com/ajplusenglish/videos/760355874105922/
• Holland - facebook.com/NowThisFuture/videos/1141378185903360/
• ecotopia.se (er besøgt, fantastisk sted!)
• Ralf og Sonja Palmpers, Mobodarne, Sverige. (Permakultur nr 13, 2015, s. 4) vaxhuset.se
• www.gronkirke.dk - i taknemmelighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk
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Steder at købe sin mad, der dyrkes og 
sælges efter optimale principper

• www.fresh.land
• www.rigtigmad.dk

• Zach Bush, M.D.: GMOs, Glyphosate & Gut Health. Den mest 
faglige og faktabaserede video jeg har set om emnet 
(1:42:13): https://www.youtube.com/watch?v=jWgnkgYtqnw

•
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4.4.16. Kæmpeprojekter

Loess Plateau, Kina exposingtruth.com/massive-
permaculture-project-lifts-2-5-million-out-of-poverty/

Malaysia geofflawtononline.com/videos/video/malaysia-trip-
what-im-working-on/ 

‘Amma’ = Sri Mata Amritanandamayi Devi
har initiativet ‘Embracing the world’, som på 
mange områder laver akut hjælpearbejde og 
mere vedvarende og opbyggelig hjælp til 
selvhjælp og uddannelse. Hun har især fokus 
på at understøtte kvinder worldwide. 
Hvad angår dyrkning, da har Amma 
‘adopteret’ 101 landsbyer over hele Indien 
med formålet: ‘The focus is to help the rural 
poor blend modern technology with age-old 
sustainable living practices that have too
often been lost in current times. 

These 101 villages are meant to serve as 
both proof of concept and a model of 
sustainability and selfreliance for villages
throughout the country.’ 
Jeg anser Amma som vort største nulevende 
forbillede, hvad angår at tage ægte bære-
dygtighedsinitiativer, der samtidig er 
forankret i en konkret enhedsbevidstheds-
indsigt uden specifik religiøs tilknytning. Hun 
har været min væsentligste lærer i de sidste 
10 år, jeg har bl.a. besøgt hendes 
forbilledlige ashram i Kerala
i Indien samt et par gange 
fået kram af hende 
(ligesom mange millioner 
andre verden over).
embracingtheworld.org
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4.4.17. Søren Ejlersen plantemusik

En hjertevarm og hjertevarmende hyldest til 
planter og natur leverer Søren Ejlersen, 
medstifter af Årstiderne, på cd’en Magiske 
Planter. Find link til musikken på bloggen der 
linkes til nedenfor, eller gå direkte til spotify
her: spotify:playlist:5GOJRD48wTjeCW8I2036nk

I samme blogindlæg siger Ejlersen (jeg 
kunne ikke være mere enig) : 
»…Planterne er nok blevet min skæbne og 
mit liv. De fylder min bevidsthed og omfavner 
mig uendeligt… Vi har optaget lyden fra 
komposten, de knitrende, våde kålhoveder 
og de ranke majs i marken…

Jeg tror på, at planterne har et større og 
rigere liv, end vi umiddelbart ser. Særligt 
gamle, kloge træer – men også et simpelt 
kålhoved – kan navigere, kommunikere og 
tage beslutninger. Især hvis vi lader dem 
være så frie og utæmmede som muligt og 
undlader at bedøve dem eller hjælpe dem for 
meget. Naturen kan nemlig selv, vi skal blot 
give den lov… Planter er magiske.«
Citeret fra: aarstiderne.nu/blog/2018/april/08/naturens-musik-
magiske-planter/

594

spotify:playlist:5GOJRD48wTjeCW8I2036nk
https://www.aarstiderne.nu/blog/2018/april/08/naturens-musik-magiske-planter/


4.4.18. Metatone planteoptagelser

Tekst af Rolf Bekker og Verner Bekker
»Det er almindelig kendt, at planter indånder 
kuldioxid og udånder ilt. Planterne optager 
næringsstoffer fra jorden og omsætter dem 
til fast stof ved at bruge solens energi. 
Endvidere er det med speciel udstyr at 
opfange elektromagnetiske bølger fra 
planterne og omsætte dem til lyde. 
Metatone har gennemført forsøg i lydstudiet 
og frembragt musik fra forskellige planter. 
Udstyret består af to følere, der sættes på to 
forskellige tilfældige valgt blade. Følerne er 
koblet til et apparat, der kan konvertere de 
elektromagnetiske bølger til en midi signal. 
Metatone bearbejder ikke signalerne eller 
melodierne fra plante, men omsætter kun 
signalerne til lyde således, at vore ører kan 

høre dem.
Når Metatone udfører forsøgene kommer der 
en perlerække af toner, der triller op og ned 
af toneskalaen alle planter har signaler, der 
varierer fra plante til plante. Metatone har 
optaget en lang række af forskellige planters 
signaler, de ep`vi udgiver er et udpluk af de 
omfattende signaler. 
I forbindelse med optagelserne af signalerne 
fra planterne har Metatone observeret, at 
planterne reagerer på berøringer
Ved at lytte til planternes musik, kan vi opnå 
indre fred og ro, der skaber en healende 
effekt og frigør gamle bindinger.«
Verner har venligst udlånt to optagelser:
Efeu                        Citrus
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Fotos: Hvor intet er anført er billeder taget af Mette Kold. 
Jeg har ikke været systematisk med hensyn til at tage 
billeder på kurser og besøg på spændende steder, så jeg 
har efterfølgende købt enkelte billeder på shutterstock og 
i høj grad benyttet mig af gratisbilledestedet pixabay for at 
have det visuelle at støtte mig til. Det er altid anført, hvis 
billederne er fra en af de kanaler. 

Tekster: Hvor ingen kildehenvisning er påført, er teksten 
skrevet af Mette Kold. De deciderede planteportrætter i 
teksten er mestendels resumé fra en eller typisk begge af 
bøgerne Aiah Noacks bog Fantasilater (2017) og/eller 
Karoline Nolsø Aaen & Tycho Holcombs bog 
Permakulturhaven (2017). I begge bøger er der skrevet 
væsentligt mere detaljerede planteportrætter, end der 

forekommer her. Jeg kan varmt anbefale læsere at købe 
disse to dansksprogede bøger. Er teksten et resume 
andetsteds fra, henvises der specifikt dertil. Især læser 
jeg igen og igen på havenyt.dk, drevet af Landsforeningen 
Praktisk Økologi, som man også kan vælge at melde sig 
ind i. Enkelte af planteportrætterne er resume fra artikler i 
Tidsskrift for Permakultur, og også her skrives det 
specifikt i teksten, når jeg henter tekstnært herfra. Det er 
erfarne Mira Illeris og Esben Schultz, der udgiver dette 
anbefalelsesværdige tidsskrift, der kan bestilles fra 
levbaeredygtigt.dk. Man modtager automatisk bladet, hvis 
man har meldt sig ind i Permakultur Danmark, 
permakultur-danmark.dk. Citeres andetsteds fra fremgår 
det af teksten.  
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Mette Kold
22 81 81 32

mettekold.time2be@gmail.com

Dette skrift må gerne deles ved at sende det videre til en konkret person til dennes specifikke mailadresse. 
Jeg ønsker det ikke delt bredt på sociale medier. 

Derudover betinger jeg mig tre ting: 
Det må ikke kapitaliseres.

Der skal i mailen til den, du deler det med, skrives, at det kommer fra min hånd.
Du deler det kun med nogen, du tænker kan have praktisk god brug af det.

Der kan være faglige fejl i materialet, jeg er jo kun en engageret amatør. Gør mig venligst opmærksom herpå.
Det kan også hænde, at du er uenig i noget, jeg skriver. Del gerne dine refleksioner med mig. 

Der kan højst ske det, at vi begge bliver klogere J
Jeg vil understrege: Dette er mit praktiske arbejdspapir, min konkrete planteplan, som er lavet til mit eget brug, 

sluttende med at udfolde det værdifundament, jeg forsøger at handle ud fra. 
Jeg har haft i tankerne, at nogen sikkert kan få glæde af, at skriftet bliver delt, 

men jeg har ikke keret om at tiltænke det nogen bestemt modtager i sprog og udtryksform, 
ligesom det ikke er sendt til professionel layout. 

Derfor, kig det igennem som det, det er: Et arbejdspapir.  
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