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F O R B U N D S F O R M A N D

Sommeren har ladet vente på sig, men i skrivende stund er den over os, de korte bukser
er kommet frem og de sorte sokker røget af.
Det er utroligt som dejligt sommervejr virker

P R E B E N

på vores hukommelse, vi glemmer hurtigt
det sure vejr.

man ønsker afklaring af bla. a byggeregler og kontrakt
forhandlinger; det kan naturligvis være meget fruste
rende at vente på en afklaring, men vi må også erkende
at ting tager tid.
GENERATIONSSKIFTE

J A C O B S E N

Der har været meget snak om generationsskifte i vores
haveforeninger, og der er ingen tvivl om at der er en del
udskiftninger, men med den alder mange af vores have
foreninger har, er det et forløb som vi alle har prøvet og
været en del af. Det mærker vi også når vi mødes ude i
haveforeningerne.
JUBILÆER

Der har over sommeren været en del haveforeninger
der har haft jubilæum, fra 40 til 125 år, hvor Koloni
haveforbundet har været repræsenteret af forbundsfor
manden og alle steder har vi mødt haveforeninger der
uanset alder har været levende og rummelige med plads
til alle. Det er ikke noget, der er kommet af sig selv, det
kommer kun hvis der arbejdes for det. Alle steder møder
man medlemmer, der brænder for kolonihaven og unge
folk, der beretter om den glæde som kolonihaven giver
dem. Det lover godt for kolonihavens fremtid.
STOR EFTERSPØRGSEL PÅ KOLONIHAVER

Selv om vi kolonihavefolk tager vejret som det kommer
og vi ikke er længere end nogle ganske få meter fra na
turen, så hjælper det på humøret når solen skinner
FERIE I FORENINGERNE

Efter det helt store pres på kontoret kan vi mærke at der
er ferie i haveforeningerne, det er blevet lidt agurketid.

Kolonihaven har i mange år været meget attraktiv og
efterspurgt, især i de større byer. Den trend fortsætter,
det kan vi både mærke på efterspørgslen og på den op
mærksomhed, der har været i medierne, hvor koloni
haven er blevet portrætteret på bedste vis, hvor man
netop har fokuseret på samspillet mellem de forskellige
generationer men også på, at en kolonihave kan bruges
på mange måder.

STILHED FØR STORM

Juli måned har været en stille periode på kontoret, ferien
har sat næstet alt på vågeblus, der ligger meget arbejde
og venter når ferieperiodens højsæson slutter i medio/
ultimo august. Nogle af opgaverne er ventet med spæn
ding eller utålmodighed ude i haveforeningerne, hvor
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IKKE NOGEN HELÅRSBOLIG

Det betyder desværre også, at nogen kan få den opfat
telse, ikke mindst efter at mange af vores kolonihaver
er blevet kloakeret, at det er en nem og billig måde at
anskaffe sig en helårsbolig på.

Forbundets hovedkontor og redaktion
Frederikssundsvej 304A, 2700 Brønshøj
Tel. 38 28 87 50
E-mail: info@kolonihave.dk
Hjemmeside: www.kolonihave.dk
Kontorets telefon- og åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 8.30-15.00 · Fredag: kl. 8.30-13.00
Annonceekspedition: Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen.
Tel. 76 10 11 47, e-mail: jsj@rosendahls.dk

Indhold
Men det er ulovligt at have helårsophold i en koloni
have. Det er ikke alene i strid med kolonihaveloven, det
er også i strid med de lejekontrakter, der er indgået med
vores udlejer. De ulovlige ophold giver naturligvis have
foreningernes bestyrelse ekstra arbejde med at stoppe de
ulovlige helårsophold, men det kan også i yderste konse
kvens blive betragtet som en misligholdelse af lejekon
trakten; ikke kun for den enkelte kolonihaveejer men
for hele foreningen og kan dermed føre til ophævelse
af foreningens lejekontrakt.
God sensommer og god høst!
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Aktiv i havenSeptember
SEPTEMBER
HUSK AT! skal der sås ny græsplæne, er tidspunktet godt; høj
jordtemperatur og fugtighed i
jorden i giver hurtig spiring.
UNDLAD AT! gøde havens træagtige planter, også roserne, da de
nye skud der udvikles, ikke kan
nå at blive træagtige inden vinter
og derfor ikke frosthårdføre.
VEJRET

Gennemsnitstemperatur ............. 12,7 °C
Nedbørsmængde ..........................71 mm
Nedbørsdage ........................................ 13
Relativ luftfugtighed...................... 73 %
Fordampning ...............................50 mm
Solskinstimer .................................... 148
Vindretning: vestlig
Vær opmærksom, let nattefrost kan
forekomme
NEDBØRSGENNEMSNIT

Nordjylland ..................................71 mm
Midt- og Vestjylland ....................86 mm
Østjylland .....................................70 mm
Syd- og Sønderjylland .................86 mm
Fyn ...............................................59 mm
Vest- og Sydsjælland ....................56 mm
+ Lolland-Falster
København, Nordsjælland ...........60 mm
Bornholm .....................................61 mm
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Hibiscus (Syrisk Rose).

TRÆER OG BUSKE

En af eftersommerens gode blomstrende
buske er Hibiscus med det danske navn
Syrisk rose. Er meget rigtblomstrende i
farverne hvid, blå og rød. Da blomster
ne nemt lader sig krydse, fremkommer
buske i mange blomsternuancer, når
frøene bruges til at formere Hibiscus.
Frøene er nemme at få til at spire, ofte
kan der fremkomme nye planter lige
under busken. En varm, solrig plads
giver busken gode vækstbetingelser.
Beskær ikke om efteråret men vent til
foråret. De nye skud, der fremkommer
efter beskæringen om foråret, vil blom
stre til næste efterår.
Kinesertræet (Koelreutheria paniculata)
får frugter der sidder i oppustede bælge,
oftest med 2 eller flere frø som bliver
sorte ved modninger. Frøformering af
træet er let.

Frugterne på prydæbler (paradisæbler)
får størrelse og farverne på frugterne
giver farvespil i kolonihaven.
BLOMSTERHAVEN

Roserne blomstrer meget frodigt, klip
de afblomstrede stilke af.
Nyt staudebed kan plantes. Vigtigt
at der tages hensyn til vækstformen
når der skal vælges planter; nok er det
blomsterne, farverne og duften som
man i første omgang tager hensyn til,
men blomsterne varer kun i en begræn
set periode, hvorefter det er plantens
form, bladform og farve, samt højde der
giver oplevelsen af et smukt staudebed
sommeren igennem. Kontrasten mellem
høje og lave fladevoksende planter er
også med til at give oplevelse og varia
tion. Stauder der får frøstande indgår
ligeledes i oplevelsen af bedet.

keste) grene som skal fjernes. Frugterne på træerne modnes og får fine
farver når de er klar til høst. Udtynding
af frugterne kan stadig foretages.
KØKKENHAVEN

Nogle sommerplanter holder lige til frosten
sætter ind.

Sommerblomsterne rundt i haven vil
forsat være frodige så længe frosten hol
der sig borte.
Det er blevet tiden at sætte blomster
løg, som skal blomstre til foråret.
GRÆSPLÆNEN

Kanterne omkring græsplænen klippes
eller stikkes af med en spade, det giver
plænen en stram form. Ny græsplæne
kan sås. Ældre plæner kan repareres og
eftersås. Lyset er aftagende og dermed
bliver intervallerne mellem græsklipnin
gerne længere.
FRUGTTRÆER OG BUSKE

Der kan høstes af mange frugtbuske og
frugter kan anvendes og bearbejdes til
mange formål. Mange kan opbevares i
fryseren til senere bearbejdning. Frugt
buskene kan beskæres i forbindelse med
høsten. Det er især de ældste (de mør

Dejligt at kunne fråse i grøntsager fra
egen kolonihave, noget at høste hver
dag.
Spiseløg graves op og tørres. Når de
er helt tørre kan de lægges i netposer
og opbevares et luftigt sted i tørvejr.
På jordstykker som er afhøstet kan
der sås efterafgrøder. Når jorden er
dækket med planter optages næringen
i jorden af planterne og derfor ingen
udvaskning af næringsstoffer.
Knoldselleri høstes til opbevaring.
Selleri tåler kun let nattefrost og må
høstes inden frosten sætter ind.
Efter optagning fjernes toppen, pas
på at hjerteskuddet ikke ødelægges,
enkelte blade kan efterlades. Der kan
fjernes noget af rødderne, lidt jord må
gerne hænge ved.
Opbevaringen sker bedst i fugtig sand
så køligt som muligt men frostfrit, hjer
teskuddet skal lige stikke ovenfor. Gode
forhold sikrer at knoldselleri holder sig
langt hen på foråret.

KRUKKER OG ALTANKASSER

Er måneden mild vil der være en stor
frodighed af blomster i mange farvenu
ancer. Ved let nattefrost kan krukkerne
dækkes til, evt. placeres inde ved kolo
nihavehuset.
Er der planter, som skal formklippes,
kan det gøres nu, hvor planternes vækst
er stoppet.

Frøbælge af Kinesertræ.

VÆKSTHUSET

Tidspunktet hvor man bør være op
mærksom på at bladmassen ikke er for
tæt, det er vigtigt med luftskifte, ellers
problemer med svampeangreb. Skær
nogle af bladene af med en skarp kniv.
Når alle melonerne er høstet smides
planterne ud. Når bladmassen er væk
hjælper det på luftskiftet i væksthuset.
Sidst på måneden stoppes det auto
matiske vandingsanlæg.
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Aktiv i havenOktober
OKTOBER
HUSK AT: blomsterløg kan lægges, så de blomstrer til foråret.
Løg i grupper med flere løg i
samme farve giver bedste farvevirkning til foråret.
UNDLAD AT: lægge blomsterløg
hvor jorden ikke er veldrænet.
Sørg for dræn ved f.eks. af fylde
grus i bunden af hullet og sæt
løget ovenpå.

VEJRET

Gennemsnitstemperatur ............... 9,1 °C
Nedbørsmængde ..........................76 mm
Nedbørsdage ........................................ 15
Relativ luftfugtighed .......................79 %
Fordampning ...............................24 mm
Solskinstimer ...................................... 96
Vindretning: sydvest

TRÆER OG BUSKE

BLOMSTERHAVEN

Løvfældende plantes med fordel i løbet
af måneden. Bladene må gerne være
faldet af planterne.
Mange træer og buske har smukke
høstfarver på løvet så gå rundt i koloni
haveforeninger, haver og parker og se
hvilke planter, der har smukke høstfar
ver. Samtidig kan højden på træer og
buske ses, så der bliver valgt de rette
planter, som ikke bliver for store i for
hold til kolonihaven.
Udover høstfarver på bladene er der
mange træer og buske med smukke
frugter og bær, som kan give årstidsvari
ationen endnu en nuance.
Sæt planter i en spand vand inden
plantning så rødderne er mættet med
vand. Sæt ikke planterne dybere end de
har stået tidligere, træd jorden til om
planterne, så rødderne får god jordkon
takt og vandtilførsel.

Når frosten sætter ind slutter sommer
blomstperioden. Sommerblomsterne
kan komposteres.
Opgravning af knolde fra Dahlia, be
gonie, Gladiolus og andre påbegyndes
lige før frosten sætter ind. Fuchsia kan
tåle lidt frost, så løsner bladene lettere
og falder af, inden de sættes ind til vin
teropbevaring. Husk at sætte skilte ved,
så at man i alle tilfælde ved hvilke far
ver de har, evt. også højde, når de plan
tes ud efter vinteropbevaringen.
Roser plantes i grupper og kan de
købes som barrodsplanter er de billigere
og der kan blive mulighed for store
grupper af ensfarvede roser.

Nedbørsgennemsnit
Nordjylland ..................................75 mm
Midt- og Vestjylland ....................93 mm
Østjylland .....................................74 mm
Syd- og Sønderjylland .................95 mm
Fyn ...............................................61 mm
Vest- og Sydsjælland ....................52 mm
+ Lolland-Falster
København, Nordsjælland ...........55 mm
Bornholm .....................................59 mm
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Der bliver længere mellem at græsplæ
nen skal klippes. Jordtemperaturen er
aftagende og dermed også planternes
vækst. Sidst på måneden skal græsset
ikke klippes for tæt, sæt skæret op. Der
kan gives lidt gødning så græsset forbli
ver grønt, brug f.eks. 1½ kg blandings
gødning pr. 100 m².
Der kan udlægges græstørv det meste
af måneden, rødderne kan nå at etable
re sig.
FRUGTHAVEN.

Røde aflange frugter hos prydæble.
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GRÆSPLÆNEN

Frugttræer og -buske kan plantes.
Blåbær og tyttebær er surbundsplanter
og de kræver et lavt reaktionstal, pHværdi omkring 5. Anlæg et bed som er
25-30 cm dybt, bredde og længde efter
behov. Højbed er også ideelt. Vigtigst at
der plantes i en grov, lys spagnum. Grov
– fordi der er godt med luft i til rødder
nes vækst, og lys fordi den omsættes
langsomt. Endvidere kræves gode læfor
hold og en plads i solen samt vanding i
tørre perioder.

VÆKSTHUSET

Når frugterne på ferskentræet er høstet
fjernes den gren, som har båret frugter
ne, så kun erstatningsskuddene bliver
tilbage. Det er på erstatningsskuddene
blomster, og senere frugter, udvikles
året efter.
Agurkerne høstes. Kulde, fugt og
mangel på lys gør at agurkplanterne
går til.
Efterhånden som der kommer frost
er det tiden at høste tomaterne, også de
grønne, grønne syltede tomater er vel
smagende.
Planteaffaldet kan bringes på kom
postbunken mens rester af jord og andet
dyrkningsmateriale kan bruges til jord

dække under buske, mellem stauder og
roser.
KRUKKER OG ALTANKASSER

Der kan lægges forårsblomstrende løg.
I krukker kan løg lægges i forskellige
lag og dybde, alt afhængig af blom
stringstid og højde. Nederst sættes tuli
paner, ovenover påskeliljer og øverst
f.eks. vintergækker og krokus.
Sommerblomster beskyttes mod
frost.
Krukker, som ikke skal bruges mere
i år, tømmes for dyrkningsmateriale og
rengøres omhyggeligt.

Tulipaner.

For at opnå god bestøvning plantes to
sorter. Blåbær sætter frugter på 2-årige
skud, ligesom hos solbær og ribs. En let
udtynding af grene, bør foretages årligt.

Grønne tomater
kan syltes.

KØKKENHAVEN

Kartoflerne graves op i en tør periode
først på måneden. Sorteres grundigt, så
det kun er sygdomsfrie kartofler, der
gemmes til vinteropbevaring.
Pastinak kan blive i jorden vinteren
over, de er fuldt hårdføre. Rødderne kan
anvendes indtil foråret, hvor de danner
blomsterstængler.
Persillerod graves op og opbevares
som gulerødder. Oftest kan de blive i
jorden, især hvis bedet dækkes mod
frost.
Skorsoner kan ligeledes blive i jorden
til de skal bruges, dæk evt. mod frost, så
rødderne kan graves op. Blivende rød
der overvintrer og vil vokse til foråret,
kvaliteten forringes ikke, så der kan hø
stes rødder hele sommeren.

Havebladet 4/2016

·

7

SEPTEMBER
i morfars kolonihave
Der er en meget kendt efterårssang som hedder: “Skønne september”.
Den har jeg altid været meget begejstret for – den siger alt om den

Af fhv.slotsgartner og morfar
John Henriksen

Jordtemperaturen kombineret med høj
fugtighed får græsset til spire i løbet af
8-10 dage.

første efterårsmåned som er lige om hjørnet og jeg citerer: “Skønne
september, hybenpragt på gærde, sladrende stære ….. jeg syntes ikke
at september kan beskrives bedre og tydeligere. Det bedste af det
hele er at alt det som nævnes kan opleves i kolonihaven lige nu.

Omkring den 21. september er det ikke
unormalt at vi får årets første nattefrost;
det er ofte kun minus 1 °C men det er
normalt nok til at havens georginer tak
ker af for i år. Heldigvis kan resten af
havens vækster godt tåle den smule
nattefrost. De fleste af havens planter
opfatter derfor også kun den første nat
tefrost som en lille “reminder” om at
begrænse eller stoppe årets vækst og
evt. at stoppe dannelsen af det mere
frostfølsomme, urteagtige væv.
TING SOM DU KAN GØRE
I EFTERÅRSHAVEN

Du kan stadigt nå at klippe eller beskæ
re birk, ahorn og stenfrugttræerne. Det
er også en god måned at beskære blom

strende buske og mange af de stedse
grønne. Det er altid meget hyggeligere
at foretage disse klipninger og beskærin
ger om efteråret, når vejret er tørt og
solrigt.
Hvis der er huller i græsplænen eller
plænen skal nyanlægges er september et
særdeles godt tidspunkt til såning eller
udstrøning af en god topdressing, som
kan bestå af 1/3 groft grus (ikke sand),
1/3 god næringsrig muldjord og 1/3 godt
omsat kompostjord. Denne blanding kan
udstrøs i lag på 2-3 cm. Hvis du blander
det i en trillebør kan du yderligere smi
de en god håndfuld græsfrø ned i trille
børen og blande det hele rigtig godt.
Nu har du en fantastisk god “topdres
sing”.

Her ses efterårets
anstrengelser i fuldt
flor. Der er tulipaner,
stedmoder, forglemmigej, Iris med store
bristefærdige knopper
og almindelige anemoner. Mere forårsagtigt kan man vist ikke
forlange at et bed kan
se ud. Alle planterne
og løgene er plantet i
september – oktober.
Iris er flerårig og anemonerne er kommet
af sig selv.
8
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FORBERED NÆSTE ÅRS
FORÅRSHAVE NU

Jeg ved godt at det måske ikke lige er
forårshaven som står øverst på havepro
grammet lige nu, men der er ting som
kan gøres med henblik på foråret nu.
Jeg kan her nævne hvad morfar altid
gør i sin have lige nu. Tænker du på at
lægge nye forårsløg er det en fordel at
gøre det så snart de kan købes i butik
kerne. Herved sikrer du dig at løgene er
saftspændte og sygdomsfri. Yderligere
når løgene at få rigtigt fat inden jorden
evt. fryser. Dermed sikres en flottere
blomstring og svampesygdommen grå
skimmel og lignende skadevoldende
svampesygdomme kan lettere undgås.
TIDLIGE FORÅRSBLOMSTER I HAVEN

Der findes heldigvis en hel del tidlige
sommerblomster som kan plantes nu og
så længe der ikke er frost i jorden. Ved
at gøre det nu kan du opnå nogle smuk
ke, tidlige forårsbede med følgende blom
ster; stedmoder i alle farvenuancer, for
glemmigej, ligeledes i mange forskellige
farver og yderligere har jeg gode erfa
ringer med Bellis, som du også kan få i
flere farver. For at undgå disse proble
mer “genbruger” jeg årets juletræ. Det
bliver klippet i stykker og lagt på bede
ne med sommerblomster.
Tidlige forårsløg sætter også stor pris
på de lunende grangrene.
Jeg har lagt mærke til at det mest er
månederne januar og februar at kombi
nationen fuld sol om dagen og ofte +
grader i solen kombineret med helt ned
til -20 graders frost om natten der kom
mer flest skader. Ligger der et lag sne på
bare 10 cm’s tykkelse vil temperaturen
meget ofte være omkring 0 grader selv i
frostnætter.

HØST
og opbevaring af
havens frugt og grønt
Af AneMette Olesen, planteskribent

Frugt og grønt høstet fra egen
have smager bedst, og fornøjelsen må gerne vare så længe
som muligt. Det er derfor vigtigt
at opbevare de forskellige sager
på den rigtige måde, så de kan
holde sig inden de skal spises.
Mange bær og grøntsager kan med for
del nedfryses. De kan sød- eller sursyl
tes, mælkesyregæres, saltes eller tørres.
Skal høsten bevares med størst nærings
værdi og smag må de gemmes, så de
mister mindst smags- og næringsværdi.
OPBEVARING UDEN NOGEN FORM
FOR KONSERVERING

Rodfrugter, kål, løg og porrer kræver in
gen konservering; de kan opbevares i et
frostfrit, køligt rum. Også æbler kan holde
sig godt hvis de står frostfrit forudsat det er
æblesorter, som har en lang holdbarhed.
Kun ubeskadigede frugter og grønt
sager udvælges. Opbevaringsstedet skal
være frostfrit og der skal være god ven
tilation. Kig til frugter og grøntsager
med jævne mellemrum og sortér dem
fra, som ser ud til at vise tegn på råd.
FRUGTER MED KORT HOLDBARHED

Frugter med kort holdbarhed kan enten
sød- eller sursyltes. De kan også skæres
i mindre stykker og gives et kort opkog
før de nedfryses. En sjov måde at gemme
havens æbler og pærer på er at tørre dem.
I handelen fås tørremaskiner af forskel
ligt fabrikat. Æbler udhules og skæres i
tynde ringe eller mindre stykker og for
deles over tørrebakkerne. Maskinen ind

stilles på 40 grader og i løbet af få timer er
frugterne tørre og kan gemmes i f.eks.
kagedåser til senere brug. Æblestykkerne
spises som slik eller indgår i hjemmelavet
müesli, bagværk mm. Tørremaskinen
kan også bruges til at tørre grøntsags
stykker, svampe og krydderurter.
FRYSNING AF GRØNTSAGER OG
KRYDDERURTER

Nogle grøntsager bør blancheres før
nedfrysning for at smage bedst efter op
tøning. Det drejer sig f.eks. om grønær
ter, bønner, spinat og kål. Krydderurter
kan hakkes fint og kommes på isternin
gebakker så de kan bruges som grønne
terninger i supper og sovse. Krydderur
ten basilikum, som kan være svær at
tørre med et godt resultat, kan plukkes i
små buketter og kommes på små plast
poser. Der pustes luft i posen med ind
hold og der bindes en knude på posen.
Den frosne basilikum tages op af fryse
ren få minutter før servering af pasta,
lasagne, pizza mm. og de frosne buket
ter knuses og strøs over maden. På den
ne måde vil man kunne opleve smagen
af frisk basilikum på en kold vinterdag.

TØRRING AF GRØNTSAGER ELLER
KRYDDERURTER

Grøntsager eller krydderurter der skal
tørres må ikke udsættes for direkte sollys,
som vil ødelægge B- og C-vitaminerne.
Krydderurter må heller ikke tørres ved
temperaturer der overstiger 40-50 gra
der da flere æteriske olier vil fordampe
og smag og næringsindhold herved re
duceres. Opbevar de tørrede produkter
i lufttætte, mørke beholdere som f.eks.
brune glas med skruelåg og i så hel
stand som muligt. Knus først blade når
de skal anvendes i maden. På denne
måde sikres størst næringsindhold og
smag. Sørg altid for at urterne er gen
nemtørre, da den mindste form for fug
tighed kan ødelægge det hele.
VINTERHÅRDFØRE URTER

Nogle krydderurter og grøntsager kan
sagtens klare et ophold i vinterhaven.
Det drejer sig om timian, salvie, vinter
porre, bladbede og bladkål. Flere krydder
urter i væksthus eller udestue kan klip
pes af som grønt drys på vintermaden.
NB. Gærede, mugne og ildelugtende
resultater bør kasseres.

Tørring
Sød-/
Frysning
Opbevar
		
sursytning		
frostfrit
Æbler
x
x
x
x
x
x
x	 
Pærer
Blommer
x
x
x	 
Kirsebær o.l.		
x
x
Krydderurter
x		
x
x
Rodfrugter
x		
x
x
Hoved- og bladkål			
x
Spinat			
x
Bønner og ærter
x		
x
Græskar og squash		
x
x

Kan stå ude
hele året

x
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HVIDLØG hele året
Af Mia Stochholm, indehaver af urtehaver.dk

Hvidløg er én af vores ældste kulturplanter. Det blev mest betragtet
som en lægeurt her i Norden, hvor
blandt andet vikingerne brugte det
mod skørbug. Til kulinarisk brug
i de danske køkkener har hvidløget først for alvor været anvendt
siden 1970’erne.
Det er ikke svært at være selvforsynen
de med hvidløg hele året. De er nemme
at dyrke, optager ikke meget plads i
køkkenhaven og får sjældent sygdom
me eller skadedyr.
DYRKNING

Hvidløg, Allium sativum, er en toårig
plante, der tilhører liljefamilien og an
bringes i sædskiftet med andre medlem
mer af denne familie (løg og porrer)
med en dyrkningspause på 5-6 år. Hvid
løg foretrækker en vokseplads i fuld sol
og en porøs og fugtighedsbevarende
jord med pH omkring 7. De har et over
fladisk rodnet og bliver derfor mindre,
hvis ikke de vandes i perioder med tør
ke især i maj og juni. Man får de største
og flotteste hvidløg, hvis de sættes om
efteråret. Sættes de om foråret, når de
sjældent at få fuld størrelse. Det bedste
tidspunkt for sætning er midt i oktober,
men kommer frosten sent, kan det også
gøres i november. Er man sent ude, kan
man sætte dem i væksthuset. Sættes
hvidløgene for tidligt, når toppen at bli
ve for stor inden vinteren, hvilket kan
give frostskader, og sættes de for sent,
kan rødderne ikke nå at udvikle sig før
vinteren, hvilket giver en senere start
på sæsonen og mindre løg.
Almindelige spisehvidløg fra super
markederne er ikke egnede til sætte
hvidløg, da de oftest er dyrket under
10
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varmere himmelstrøg og derfor er til
passet et andet klima end det danske.
De bedste sætteløg er danske, økologiske
hvidløg, de er mest hårdføre og tilpasse
de det danske klima. Sættehvidløgene
deles i fed, som sættes i 5-7 cm dybe ren
der med 10-12 cm’s afstand og spidsen
opad. For ikke at optage værdifuld plads
andre steder i køkkenhaven kan hvidlø
gene eksempelvis sættes mellem nyplan
tede jordbær eller i krydderurtebedet
mellem lavt voksende urter, der ikke
stjæler for meget af solen om foråret.
DE HÅRDNAKKEDE OG
DE BLØDNAKKEDE TYPER

“Hårdnakkede” og “blødnakkede” kan
let forveksles med navne på rockerban
der, men det er betegnelserne for de to
typer, som hvidløg deles op i. De blød
nakkede har en krans af store fed i lø
gets yderkreds, mens dets indre består
af mange små fed. Stænglen er blød, så
disse hvidløg kan flettes. De hårdnakke
de har store fed i en enkelt krans om
kring en hård stængel, hvor der i spid
sen dannes små topløg ligesom hos
etageløg. Topløgene kan også spises, og
hvis de sættes i jorden, vil de i løbet af
et par år udvikles til store hvidløg.

JORDDÆKKE OG GØDSKNING

Læg et lag jorddække eller halvkompost
ud efter hvidløgene er sat for at beskytte
jordstrukturen mod vinterens nedbør. I
det tidlige forår lægges lidt omsat kom
post ud mellem rækkerne, så planterne
kommer hurtigt i gang med at vokse.
Der kan suppleres med jorddække i form
af halm eller andet dødt plantemateriale
for at forhindre udtørring.
HØST OG OPBEVARING

Hvidløgene kan høstes løbende gennem
sæsonen, og inden de danner fed kan
hele løget og stænglen bruges. Når man
vil høste til langtidsopbevaring er det
vigtigt at ramme det optimale høsttids
punkt. Omkring høsttidspunktet – oftest
sidst i juli måned – begynder bladspid
serne og de yderste 3-4 blade at visne.
Venter man for længe med at høste, øde
lægges de yderste dæklag, der beskytter
feddene mod råd. Løgene graves op, jor
den tages af rødderne, og det yderste blad
trækkes af, så den blanke hvide farve
træder frem og løget er renset for jord.
Hvidløgene hænges op et tørt og venti
leret sted, der ikke er for køligt, da det
kan sætte gang i spiringen.

Feddene deles og
sættes enkeltvis med
spidsen opad i 5-7
centimeters dybde
med en afstand på
10-15 centimeter mellem feddene.

Af Jørgen Bech-Andersen, plantepatolog

Glimt fra en havemands dagbog
Jørgen Bech-Andersen
har et blik for ting i haven,
mange af os andre ikke
tænker over eller lægger
mærke til. Læs og lær om
noget af det her.
Svampe har en særlig interesse,
både dem, der kan spises og
dem, der absolut ikke kan.

Solur kan
også bruges
som kompas
På gelænderet ved terrassen har vi
hamret et femtommer søm ned som
solur. I løbet af dagen har vi sat en
streg for hver time og sat tidspunkt
på. Når klokken er 12 middag skulle
solen stå i syd, men om sommeren,
hvor vi har sommertid, må vi sætte
uret en time frem og syd noteres ud
for kl. 11. Det er ikke til at huske, så
ved hjælp af såkaldt mnemoteknik
kan man sige, at om foråret skal uret
stilles frem ligesom havemøblerne og
om efteråret skal uret stilles tilbage
ligesom tiden og havemøblerne. Det
er på den måde let at huske, hvad der
skal ske.

Vær forsigtig i
omgangen med
rød fluesvamp
Rød fluesvamp har en flot rød hat med
hvide skæl, der med alderen regner af.
Stokken er hvid og med et hængende hvidt
slør. Sporerne er hvide. Det latinske navn
er Amanita muscaria. Det danske navn er
let at gætte, for den er brugt til at bekæmpe fluer med. Her moses svampen med sukker og mælk, det skulle få de fleste fluer til at
bukke under. Det er et flot syn i skoven når de røde hatte med hvide skæl ses i august.
Den danner mykorhizza, også kaldet svamperod, med birk og gran. Det vil sige at svampens mycelium vokser ind i levende trærødder, hvor de tilfører vand og næring til træerne,
der giver sukkerstoffer til gengæld.
Ifølge gamle sagn spiste vikingerne fluesvamp i krig, hvorefter de gik bersærkergang på
grund af svampegiften og jog fjenderne på flugt. Svampen er dog ikke er dødelig. Min lærer
i svampekundskab prøvede at spise lidt af fluesvampen uden at dø. Det ville nu heller ikke
klæde den ældre herre at gå bersærk midt i auditoriet på Landbohøjskolen.
Jørgen Bech-Andersen

Vegetabilsk kylling
På mit gamle sveskeblommetræ kommer der næsten
hvert år en kæmpe gul, etårig svamp ved navnet
svovlgul poresvamp, latin:Laetiporus sulfureus. Den
kan veje op til flere kilogram. Den lever af cellulosen
i træet, hvor den skaber såkaldt brunmuld, hvor veddet falder hen i terninger på ca. 2x2 cm. Den er
kommet i mange år, så den er ikke direkte
dødelig for træet. I den engelsktalende
verden er den berømt som chicken of
Svovlgul poresvamp
the wood (kylling fra skoven). Ved tilpå sveskeblomme i
begyndelse af juni.
beredning anvendes helt unge eksemplarer, der skæres ud i tynde strimler,
hvorefter de steges med rigeligt smør.
Den har konsistens og smag som kylling,
med en let duft af champignon. Svampen kan
Frugtlegemet strimles og steges i smør,
også strimles og tørres som vinterforråd.
her serveret med et blad af ramsløg.
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Fortsat vækst og udvikling
i væksthuset
Af Helge Petersen,
den gamle gartner

Nu er det vigtigt at sørge for at planterne vedbliver med at give
tomater, agurker, peber og hvad vi nu ellers har plantet i foråret.
Der er forskellige indgreb vi kan foretage for at der i de næste par måneder
er noget at hente ind til gode, grønne glæder.

FERSKEN I VÆKSTHUSET

Fersken ses ikke så ofte i danske væksthuse, men det er faktisk en
ganske spændende plante at dyrke. Den er flot når den blomstrer
med store rosa blomster og hvis man lader frugterne blive fuldkommen modne,
har de en overvældende aroma,
som ikke kan købes for penge.
Den bedste sort er ’Mamie’ og
den kan dyrkes i almindelig
muldjord. Pasningen er enkel,
blot man har en god beskærer
saks. Fersken blomstrer på et
årige grene, altså skud fra sid
ste år. Derfor fjernes de grene
som har givet frugter efter
høst. Og man beholder de skud
som er vokset frem i løbet af
sommeren.

AFSLUTNINGEN PÅ SÆSONEN

Tomatplanterne er forhåbentlig i stadig god vækst og frugterne modnes i en kontinuerlig
strøm. De høstes ikke før de er fuldt modne og bløde med er dejlig aroma. Hvis der kom
mer perioder med meget kølige nætter kan det det blive vanskelig at få bestøvet/befrug
tet blomsterne, så der udvikles rigtige frugter og ikke kun ganske små tomater. Det er
derfor vigtigt hver gang man er i væksthuset at hjælpe med bestøvningen ved at knipse
let på blomsterklasen. Hvis du gerne vil fremme udvikling og modning af de sidste klaser
på tomatplanten kan du klippe toppen af lige over den øverste klase. Det fremmer udvik
lingen. På denne tid vil de nederste blade på tomatplanterne være delvis gule og man kan
tydelig se, at de ikke producerer mere energi til planten, så derfor skal de fjernes. Det giver
lys og luft under planterne. Og den plads kan nu udnyttes til forskellige efterårsafgrøder.
Det er meget enkelt: Radise og salat kan nu sås i væksthuset under tomatplanterne,
hvis du har fjernet de nederste blade, så der kommer lys nok til ny vækst. Radiser sås
med 5 cm afstand mellem frøene og salat sås med 20 cm afstand.
EFTERMODNING AF TOMATFRUGTER

Ofte vælger man at opbevare umodne frugter indpakket i avispapir, som anbringes i en
skuffe eller lignende. Det er ganske udmærket, men hvis man gerne vil have en smule
smagsstoffer med, kan man vælge at fjerne bladene og ophænge stænglen med tomater
på et frostfrit sted, hvor der ikke er for tør luft.
12
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KONTROLLER AGURKPLANTERNE

Agurkplanten skal have et eftersyn
nu. Ofte indtræffer en ubehagelig
sygdom, nemlig svamp i rodhalsen.
Det ses ved at rodhalsen sprækker
og der siver saft ud. Plantens blade
hænger slapt i dagtimerne og der er
ingen rigtig vækst og udvikling. De
små agurkefrugter gulner og bliver
ikke til en moden agurk. Spindemider
kan ofte være en slem plage i vækst
huset og på denne tid kan angrebet
være så voldsomt, at planten tørrer
ud. Der kan da være tusinder af mi
der på undersiden af bladene. De er
en halv mm store og grålig-brune i
farve. Ofte sidder de under en fint
spind. Du kan intet gøre andet end
at fjerne planten. Tag en plastsæk
og klip blad for blad af og læg dem i
sækken, så de allerfleste mider kom
mer ud af væksthuset. Næste år, når
du har plantet nye agurkeplanter,
kan du hindre ødelæggende angreb
ved at købe og udsætte rovmider.

ASTRIDS HAVE
Lykken er at spise løs af naboens kirsebærtræ
(når man har fået lov).
Takket være naboen og deres kirsebærtræ har vi lavet kirse
bærsyltetøj for første gang. Det smagte helt fantastisk, men
det kræver rigtig mange kirsebær. Vores eget kirsebærtræ
har ikke givet flere kirsebær end man kan spise friske. Vi
har nemlig en regel i familien om, at man skal spise så man
ge bær og frugter man orker, direkte fra træ eller busk. Det,
der bliver tilovers ryger i kager, syltetøj og saft. Vi har lavet
rysteribs flere gange. Det er dejligt enkelt og børnene kan
selv stå og rumstere med det og så smager det herligt på
pandekager. Jeg ville egentlig også godt lave noget ud af
vores hindbær, men der bliver jeg ramt af familiereglen, for
der er ikke hindbær nok, til både at spise løs af og sylte. Til
gengæld regner jeg med at lave solbærmarmelade i år, for
dem er der ikke meget salg i friske. Astrid, der ellers er den
mest alsidige spiser i børneflokken, synes også at de er for
sure.
SQUASH I LANGE BANER

Grøntsagerne og i særdeleshed ukrudtet har fået vokseværk. Astrid og jeg har luget ukrudt mellem rækkerne af
løg, porrer, rødbeder og pastinak. Ærterne har vi spist og
de bønner, der blev til noget, er stammet op. Vi har også
smidt blomster- og salatfrø på de bare stykker jord, så behø
ver vi ikke luge der. Der er stadig mange kartofler tilbage,
for de kom sent i gang. Det gjorde majsene også, så de når
desværre nok ikke at blive gode.
Astrid har en plantekasse fuld af gule og grønne squash,
som virkelig er gået vokseamok. Hvert år har vi en kon
kurrence om hvem, der får de største squash. Jeg havde to
planter i det store bed. Den ene kom jeg til at skuffe ihjel i
forsommeren, den anden er heller ikke imponerende. For
rige år var der så mange squash i Astrids bed at vi blev helt
trætte af dem. Vi spiste dem bagte, stegte og revet, både i
mad og kager. De lå i køleskabet indsvøbt i husholdnings
film, fordi min faster mente, at så holdt de sig bedre. Men
vi glæder os alligevel til at se, hvor mange der kommer i år.
ÆBLER OG ØRENTVISTER

Vores frugttræer er kun fire/fem år gamle, så vi har ikke
været forvænte med mange frugter. Pæretræet har aldrig
givet mere end en enkelt eller ingen pærer, men i år sidder der, det man lidt friskt kan kalde, en lille håndfuld
(fire stk.!)

De to æbletræer bugner af frugt. Desværre bugner de også
af ørentvister og myrer. Det ene træ har ørentvister i stort
set alle hulrum imellem de tætsiddende æbler og i det andet
træ er der myrer. Sidst vi havde et år med myrer i æbletræ
et, fik vi det råd at sætte dobbeltklæbende tape på stammen,
sådan at myrerne ikke ville kunne komme op til æblerne.
Det lod til at virke, så det prøver vi igen. Jeg har læst mig
til, at ørentvister er nyttedyr, der holder myrer væk, og som
Astrid siger, kan det jo forklare, at der ikke er en eneste
myre i træet med ørentvister. Desværre kravler de også helt
ind i æblerne, så nyttefunktionen er ikke uden ulemper. De
skulle særligt være et problem for de sorter, hvor frugterne
hænger tæt sammen i klaser. Nu prøver vi at tynde ud i æb
lerne, for at se om det kan redde dem.
EN DEKORATIV PLANTE

På terrassen står Astrids græskarplante i en stor krukke.
Den eneste overlevende fra forårets vindueskarm. Den
blomstrede meget passende første gang på hendes fødsels
dag i begyndelsen af juni. Det var egentlig meningen, at den
skulle plantes ud, men vi synes den ser så fin ud, som den
står med sine lange løbere ud over krukken.
Så den bliver boende på terrassen, selvom nogen af de små
græskar måske knækker af, når de bliver for tunge. Men så
mange græskar skal vi vel heller ikke bruge til Halloween.

Af Tina Baungaard Nielsen
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Til haven

GÅSEBILLER ER NEMME
AT BEKÆMPE
Med års mellemrum opstår der sværme af gåsebiller,
som lægger æg i græsmarker og i græsplæner. Jeg ople
vede fænomenet for 7-8 år siden og det er noget som
kun sker på lette jorder. Æggene lægges i juni og i
august kan man opleve at græsplænen bliver revet op
som en pløjemark af solsorter og andre fugle, som æder
de 2 cm store larver. Larverne æder græsrødder hvoref
ter de forpupper sig i jorden. De kryber ud af puppen i
juni det følgende år, flyver op i buske og træer, hvor de
fuldt udviklede biller æder friske blade. De er nogle da
ge i buske og træer før de flyver tilbage til græsplænen
og lægger æg. Hvis du har let sandjord kan du effektivt
løse problemet ved at købe rullegræs, som er produceret
på lerjord. Billen kan ikke lægge æg i ler. Jeg har ikke
set gåsebiller i min plæne siden jeg lagde den om med
rullegræs med lerjord.
Helge Petersen

Barnebarn finder det sjovt at rullle.

Pas på flade, bærbare
gaskogeblus
Sikkerhedsstyrelsen advarer brugerne af de
populære, flade, bærbare gaskogeblus mod at
bruge for store gryder og fade på blusset. Da
gasflasken er placeret vandret ved siden af ko
geblusset risikerer man, at gasflasken overop
hedes til over de højst 50 grader den er kon
strueret til og dermed giver risiko for brand
eller eksplosion.
Hans Preisler
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Den grå belægning på bladene er de første tegn
på skimmel.

Skimmelangreb
i væksthuset kan
minimeres
Skimmel viser sig først som grå belægninger på
bladene, derefter breder de sig til brune pletter
som hurtigt udvikler sig til råd på frugterne. Det
handler om at øge luftcirkulationen og undgå
kondens i væksthuset for at minimere angreb.
Det gøres ved at tynde ud i den bladmasse, der
ikke længere er nødvendig for planterne. Ved
vindruerne fjernes de blade, der sidder inde om
kring klaserne, som alligevel ikke modtager sol
lys. Lad de blade, der modtager mest sollys blive,
da de danner sukker til druerne. Tomatplanterne
har ud på efteråret ikke så meget behov for blad
masse til fotosyntesen, derfor kan man fjerne de
nederste og ældste blade. Beskær også de neder
ste blade af agurkeplanterne efterhånden som de
visner. Beskær kun under tørre forhold. Om nat
ten skal væksthuset holdes fri for dug ved at lade
vinduer og eventuelt døren stå åben på de lune
nætter. Er det koldt om natten skal man åbne
tidligt om morgenen. Begræns vandingen til et
absolut minimum, dels sprækker tomaterne let
ved overvanding og dels øger den fugtige jord
markant risikoen for skimmelangreb. Det er en
stor fordel at plante direkte i jorden frem for
plantesække, da planterne sidst på sommeren
vil have udviklet så stort et rodnet, at de henter
vand langt nede i jorden og stort set ikke behø
ver vanding oppefra. Hvis der skal vandes på de
solrige dage, bør det foretages om morgenen, så
jordoverfladen når at tørre til om aftenen og der
ved ikke danner for meget kondens. For at fore
bygge angreb af skimmel de følgende år gøres
væksthuset grundigt rent sidst på vinteren og alle
blade fra tomater og agurker (med og uden skim
mel) kasseres med kommunalt affald og lægges
ikke på komposten.
Mia Stochholm

INSPIRERENDE
SAMARBEJDE
Home & Garden er et samarbejde mellem 28 af Dan
marks førende planteskoler fra hele landet. Besøg deres
hjemmeside, se hvad de kan tilbyde og bliv inspireret af
de mange råd og tips, gode artikler og produkter og de
flotte farvebilleder. Find dem på www.homeandgarden.dk
Hans Preisler

Hedera helix
‘Arborescens’
Bladene er helrandede, i
modsætning til alm. ved
bend (efeu) som har ind
skårne blade. Dette er vok
senformen, som er vegetativt
formeret. Hedera helix ’Arbo
rescens’ har ikke hæfterød
der på de blomstrende skud.
Om efteråret dækkes busken af runde blomsterstande.
Bestøvning foregår ved fluer, bl.a. spyfluer. Frugterne
er sorte og fuglene æder dem hen på vinteren.

Cornus kousa,
KOREAKORNEL
Koreakornel er en fantastisk smuk og dekorativ plan
te som får 10-15 cm store, klematislignende blomster
i juli. Den fås i arter og hybrider med hvide og rosa
blomster og trives bedst på havens luneste sted, hvor
der er en god, solfyldt og veldrænet muldjord. Kan i
meget kolde vintre få frostskader. Hvis det er tilfældet
kan grenene med frostskader klippes af i juli- august.
Den kan blive et lille træ eller en stor busk på 3-4 m´s
højde. I august får koreakornel nogle røde, jordbær
lignende frugter som er spiselige. Koreakornel får de
mest fantastiske efterårsfarver med røde bladnuancer.
Den hører familiemæssigt sammen med en anden
meget mere almindelig tidligt blomstrende busk, den
gule pragtfulde Cornus mas, kirsebærkornel. Den
blomstrer fra slut marts samt hele april, alt afhængig
af hvor streng vinteren har været.
John Henriksen

Jann Poulsen

City Greenhouse
til små arealer

KRUKKE
Mange af koloniha
vens planter kan leve
re grene, frugter og
bær til pyntning af
krukker, når sommer
blomsterne er færdige.
Jann Poulsen

Juliane Drivhuse har udviklet et lille smart minidrivhus, City
Greenhouse, der kan anvendes, hvor der er lidt plads f.eks.
på din altan, i kolonihaven eller i gårdhaven. Drivhuset har
udover et unikt design en robust konstruktion i flotte, sortla
kerede profiler, 4 mm tykt, hærdet sikkerhedsglas og med
lækre detaljer som f.eks. to skydelåger i front, der giver let
adgang til de specielle hylder, hvori man kan undervande.
Med tre praktiske kroge til redskaber og nederst et opbeva
ringsrum, der alternativt kan bruges til forspiring.
Vejledende pris 3.995 kr. Se mere på www.juliane.com
Hans Preisler
Havebladet 4/2016
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Fersken i krukke

Til haven

Har du lyst at prøve noget andet end tomat og
agurk i væksthuset er der faktisk mange valgmu
ligheder og af de sjove at prøvedyrke er dværg
fersken i krukke. Det er nu man går på jagt i
plantecentre for at finde dværgfersken og der er
næppe mange forskellige sorter. Vælg efter råd i
centret. Du bør anskaffe en krukke eller stor pot
te på 10-12 liter og plante i en førsteklasses jord.
Lad planten blomstre færdig inde i væksthuset
og når der er ansat frugter og frosten er ovre i
maj flyttes dværgfersken ud på terrassen, hvor
man kan følge udviklingen frem til moden frugt.
Dværgfersken skal kun beskæres let efter høst.
På fersken kan man opleve to problemer. Det
ene er skjoldlus, som først opdages når der er en
strøm af myrer på vej op og ned i planten. En
stålbørste her gør underværker. Det andet pro
blem er ferskenblæresyge, som er røde blærer på
bladene. Riv bladene af straks.

Hvis ikke der er udsigt til regn kan løgene tørres på paller, så
de er hævede fra den fugtige jord. Om natten og ved udsigt til
regn dækkes med en presenning. Herefter skal de færdigtørres
indenfor.

TØR GEMMELØGENE
GODT IGENNEM

Ønskes specielle effekter i kolonihaven kan der opsættes
spejle, som giver spændende oplevelser og man kom
mer til at se haven i forskellige vinkler.

De løg, der skal gemmes hele vinteren, skal tørres grun
digt ned, så de kan holde sig helt til den følgende som
mer uden at få skimmel. De høstes, når skaftet er blevet
slapt og de begynder at lægge sig ned – ofte midt i august.
På det tidspunkt vil de yderste blade også være gule og
visne og løget er let at trække op, fordi rødderne begyn
der at henfalde. Hvis man venter for længe og løgtop
pen bliver vissen, kan man risikere, at rodenden revner,
hvilket øger adgangsmulighederne for lagersvampe. Lad
toppen blive på under tørring, hvis den fjernes, mens
toppen er grøn, laves der for stort et sår i løget, som og
så giver adgang for svampe. Løgene kan tørres i over
dækkede netkurve, fx børnenes fodboldmål, der lægges
ned, i kasserede nylonstrømper under et tagudhæng el
ler i en carport, hvor der er godt ventileret og de ikke
udsættes for dug og regn. For at være helt sikker på at
løgene tørres helt ned kan man eftertørre dem ved et
fyr eller foran brændeovnen, hvor temperaturen ikke
bliver over 30 °C. Når de yderste lag og toppen er helt
tør, kan man med hænderne hive toppen af og fjerne
de løse skaller. Herefter opbevares løgene køligt, tørt og
frostfrit. Hvis de udsættes for store temperaturudsving er
der risiko for, at de vil få skimmel eller begynde at spire.

Jann Poulsen

Mia Stochholm

Helge Petersen

Spejl i haven

Irsk lyng
Daboecia cantabrica bliver 20-25 cm høj med rødbrune, oprette
grene. Blomsterne sidder på lange klaser og farven er oftest
purpur. Blomstringen begynder i juni og fortsætter langt hen på
efteråret. Kan anvendes i potter eller i surbundsbedet, plantes i
rigelig spagnum. Vinterdækning kan ofte være nødvendig.
Jann Poulsen
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Kristtorn
Navnet skyldes de såkaldte bladtorne på bladene.
Denne kristtorn med hvidbrogede bladrande
har det botaniske navn Ilex aquifolium ’Silver
Queen’. Frugterne er skinnende røde. En god
plante til at give kontrast til havens grønne,
bladbærende planter.
Jann Poulsen

“En af vejene til himlen er smagen af tomat, moden, nyplukket og
fortættet i sødme og aroma”. Sådan indleder en af bogens forfattere,
Lene Tvedegaard, denne nye bog om tomater. Tomater er fantasti
ske, med store forskelligheder i smag, syrlighed, sødme, frugtaroma,
kødfuldhed, saftighed og farvespil. De er kalorie- og fedtfattige og
rige på antioxidanter og vitaminer helt i tråd med tidens trend om
sund mad. Bogen rummer et væld af inspirerende opskrifter hvoraf
mange er leveret af dedikerede og kendte kokke. Vægten er lagt på
“set fra køkkenbordet” og er således et supplement til en egentlig
fagbog om dyrkning af tomater, men kan sagtens stå alene. Lene
Tvedegaard har selv på sit gartneri Toftegård afprøvet over 1000
sorter og kun de bedste er med her. Hendes budskab er kort og
godt: “oplev mangfoldigheden af sorter, brug frugterne friske, når
de er der og gem dem, når der er overskud”. Det kan jeg kun til
slutte mig og jeg kan derfor anbefale denne nyttige bog i enhver
kolonihave og ethvert køkken.

Gode bøger

TOMATER
af alle slags

Hans Preisler
n SMAGEN

AF TOMAT
Af Lene Tvedegaard og Gunvor Marie Juuel
Forlaget Koustrup og co.
160 sider for kr. ca. 198 kr.

Benved
Benved er god som bunddækkeplante eller
til at vokse opad mure og stolper. Denne
Euonymus europaeus får samtidig smukke frug
ter som åbner sig hen på efteråret. Bladene er
grønne om sommeren og gulrøde før løvfald.
Jann Poulsen

Værd at vide om jordbær
Hvem elsker ikke sommerens lækre jordbær og husker fra sin
barndom, hvordan vi hver sommer fik jordbær med fløde hver dag
i sæsonen, der ikke var så lang. Bogen behandler afsnit om: Jord
bærrets historie, jordbær i kunst og kultur, botanik og udbredelse,
dyrkning, succes med jordbær men også skavanker, sorter fra Dyb
dahl til GMO-jordbær, smag samt duft og sundhed. Herefter følger
mange inspirerende opskrifter fra salat, godbidder og tilbehør over
forretter, frokostretter og desserter til kager, syltning og drikke. Vi
spiser hver over tre kilo om året, så jeg kan anbefale denne inspi
rerende bog, der kan bruges i enhver kolonihave og ethvert køkken.
Hans Preisler
n SMAGEN

Høstasters
Asters (Aster) blomstrer langt hen på efteråret,
og stopper først når frosten tager til. Der er
mange asterssorter at vælge imellem og der
med også forskellige blomsterfarver. Asters
kræver sjældent omplantning og de er gode
til afskæring.

AF JORDBÆR
Af Maren Korsgaard
Forlaget Koustrup og co.
160 sider for kr. ca. 198 kr.

Jann Poulsen
Havebladet 4/2016
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DEN GRØNNE TELEFON
Af Grethe Bjerregaard, fagredaktør

Gennem årene kommer der
mange samtaler via den grønne telefon. Nogle af de emner,
der bliver berørt, er dem, der
omtales herunder.

TOMATER REVNER
Frugterne på tomater i kapillærkasser på
friland revner meget ofte om efteråret.
Det skyldes at planterne er i stand til
at optage mere vand end frugterne er i
stand til at fordampe og derfor revner
de. Det er vanskeligt at undgå, men det
bedste man kan gøre er at holde planterne til den tørre side, så de ikke har alt for
meget vand til deres rådighed. Revnede
tomater smager akkurat lige så godt som
ikke revnede. Dog skal man tage højde
for, at de fugtige revner danner indfaldsveje for svampe, der kan ses i form af sorte/lodne bevoksninger i revnerne. Derfor
bør de spises så snart de er modne. Se
også indlægget Skimmelangreb i væksthuset kan minimeres, side 14.

KRUKKEPLANTER PÅ SOMMEROPHOLD SKAL IND
Mange middelhavsplanter foretrækker et udendørs ophold
om sommeren og kan sagtens klare sig udendørs så længe det
ikke fryser. Alligevel er det høje tid, at de kommer ind igen. Jo
længere de står udendørs om efteråret jo sværere bliver det
nemlig for dem at klare overgangen til indendørs forhold med
endnu mindre lys, højere temperatur og lavere luftfugtighed end
de er vant til. Hvis de tages for sent ind bliver resultatet ofte at
de taber mange blade og bliver angrebet af blad- og, for visse
planter som laurbær og nerie, skjoldlus. Oliven får ofte angreb af
uldlus når de står inde. Disse lusearter er i stand til at overleve
i lang tid for først rigtigt at formere sig når forholdene er ideelle
for dem og det er de, når planterne kommer under stueforhold.
Hvis det er muligt at holde temperaturen omkring 10 °C i et lyst
rum er det ideelt for planterne og ikke så ideelt for insekterne.

FORSKELLIGE STØRRELSER
PÅ GRÆSKAR
Hvis man har græskar i haven er det let at høste frø
og så dem det efterfølgende år. Resultatet bliver som
regel at de fleste af frøene spirer, men planterne og
de frugter de sætter kommer normalt ikke ret ofte til
at ligne dem, man tog frøene fra. Det skyldes at de
sorter, man køber i dag, er “skræddersyede” til vores
behov og ønsker. Når frøene af den slags planter sås,
spalter de ud, så de fleste af dem kommer til at ligne
de forældre, der indgår i planten man såede sidste år,
og kun ganske få ligner den. Hvis man altså vil have
ensartede frugter bør frøene købes hvert år.

DEN GRØNNE TELEFON
Tirsdage kl. 9.30-12.30 er den “grønne telefon” åben på forbundskontoret. I dette tidsrum
kan du ringe på tlf. 38 28 87 50 og få en snak med Grethe Bjerregaard om problemer i haven
og om planter og have i det hele taget. Du kan også sende en mail til gb@kolonihave.dk med
spørgsmål, kommentarer, sjove historier eller oplevelser. Du kan forvente svar på din mail i
løbet af en uges tid.
Se også Kolonihaveforbundets hjemmeside www.kolonihave.dk hvor du i Plantehjørnet kan
se mange af artiklerne fra Havebladet.
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MOS OG NOGET OM STAUDER
I et staudebed, hvor planterne trives og
der ikke er ret meget ukrudt at fjerne, fordi planterne lukker sammen over jorden,
kan der trods alt somme tider findes
noget mos. Der er ikke nogen grund til
at gøre noget særligt for at fjerne det.
Det skader tilsyneladende ikke planterne
og det kommer bare igen. Hvis en enkelt
staude breder sig mere end de andre
bremses den, ellers ender det med, at
den kommer til at dominere det hele. Ek
sempler på planter der breder sig er forskellige storkenæbarter (Geranium). De
begrænses ved at skære udløberne fra.
Med tiden kan stauderne blive svagere på
grund af alder. De kan med fordel deles
idet de ældste dele kasseres og de yngste plantes igen. Stauder som pæoner
deles dog meget sjældent, da de kan
være længe om at komme i blomstring
igen efter omplantning.

Hebesamling
Hebe sætter ganske vist blomster,
men det er de stedsegrønne plan
ters forskellige bladformer og lø
vets farvekombinationer, der er
det virkeligt dekorative. Ved at
samle en lang række krukker med
samme plante opnås en flot virk
ning. Samme metode kan bruges
til mange andre planter.

De flotteste

KRUKKER
Selv om man ikke altid selv kan eftergøre nogle af

de imponerende krukker, man ser rundt omkring til
punkt og prikke, kan man altid lade sig inspirere.

Af Grethe Bjerregaard, fagredaktør

Gerbera
i mængde
En lav krukke fyldt
med Gerbera i forskel
lige farver. Dekorativt
og enkelt.

Versailles
Så bliver det ikke smukkere. Efterårets
græskarhøst samlet i et imponerende syn.
Prøv at efterligne det i en af dine krukker,
hvor planterne er blev efterårstrætte. Der
er ikke ret meget der er mere dekorativt
end græskar i mange forskellige former
og farver på en baggrund af gråt.

Overflødighedshorn af susanne
med det sorte øje
En gadedekoration, hvor der er skabt
et overflødighedshorn der domineres
af susanne med det sorte øje (Thunbergia alata) i kombination med andre
planter i gule nuancer.
Havebladet 4/2016
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Daugbjerg Kalkgruber
Tekst Hans Preisler, fotos Grethe Bjerregaard

Ved konsulenternes årsmøde i Viborg i september 2015 sluttede
vores ekskursionsprogram med et besøg i Daugbjerg Kalkgruber.

I Daugbjerg-området har der været
brudt kalk til mørtel i næsten 1500 år,
både i åbne brud og i minegange (gru
ber) under jorden. Kalken blev brugt til
mørtel i de store byggerier f.eks. under
Christian den IV.
FLAGERMUS HOLDER AF KALKGRUBER

Kalkgruberne er et af Europas vigtigste
steder, hvor flagermus kan overvintre.
Mere end 12.000 flagermus af 5 forskel
lige arter har deres vinterhi her. Derfor
er der i flere døre ind til gruberne skåret
en sprække, som flagermusene kan fly
ve ud og ind ad. I øvrigt kan ingen for
tælle, hvordan flagermusene ved, hvor
når det er forår og de skal flyve ud, for
temperaturen er konstant 8 grader og
der er bælgmørkt! Derfor er det også et
ideelt sted at lagre oste, her ligger man
ge tons til modning i grubegangene.
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KALKBRYDNING SOM I MIDDELALDEREN

Kalken i Daugbjerg ligger så højt oppe
i jordoverfladen, at den har kunnet ud
nyttes. Det skyldes en underliggende
saltpukkel, en såkaldt salthorst, der ne
defra har skubbet kalken opad og som
strækker sig helt til Mariager. Daugbjerg
Kalkgruber har flere kilometer grube
gange og her har brydningen af kalk al
tid foregået som i middelalderen, hvor
kalken både blev hugget og båret ud
ved håndkraft. Derfor er grubegangene
lavloftede. Her findes information om
grubernes historie og historiske perso
ner, som knytter sig til gruberne, fx Jens
Langkniv. De gamle gruber blev genfun
det i 1922 ved en tilfældighed af nogle
drenge, der legede i skoven. Området
blev fredet i 1951. Under turen hørte
vi historien om Jens Langkniv fortalt af
vores guide, ejeren af Daugbjerg kalk

miner. Historien om Jens Langkniv er
nok ikke blevet mindre farverig gennem
årene. Mere kan ses på Google:
Daugbjerg Kalkgruber/Jens Langkniv.
SJÆLDNE PLANTER

Udenfor i skovene omkring gruberne
findes der flere sjældne planter. Blandt
andet vild æble, der så vidt vi kan se
ikke er forurenet af pollen fra de nye
sorter. Endvidere findes her som kun
et af tre steder i Danmark den yderst
sjældne skjoldbregne Polystichum aculeatum. Nemlig på Nordbornholm og 2
steder omkring Viborg. Skjoldbregnen
kan blive op til 50 cm høj og har store,
mørkegrønne, stive blade. Den er me
gen sjælden i Danmark og vokser i sko
ve, hvor der er klipper eller kalk i jor
den. Skjoldbregnen kaldes også for
tornfliget skjoldbregne.

KRYDSORD

Varme tilbud fra
Juliana Drivhuscenter
SPAR
OP TIL

2.500,-

Juliana Junior
9,9 m2 antracitgrå 277 x 368 cm. · Sortlakeret fundament
kan tilkøbes · Alm. 3 mm glas
Vejl. 11.999,- spar 1500,- NU ...........................
Hvis du løser krydsordet og sender løsningen på ordet med spørgsmålsteg
net til Kolonihaveforbundet, enten på postadressen Frederikssundsvej 304
A, 2700 Brønshøj eller på mailadressen info@kolonihave.dk, deltager du i
lodtrækningen om tre præmier, der i år udloddes af Nelson Garden. Løs
ningen skal være Kolonihaveforbundet i hænde senest 1.11.2016 (vi er
kun ude efter ordet med spørgsmåltegnet).

10.499,-

NYHED KUN I DIT LOKALE DRIVHUSCENTER:
Junior med sikkerhedsglas i hele baner
Vejl 14.499,- Spar 2.500,- NU.............................

11.999,SPAR
1.095,-

Præmierne i Havebladet nr. 4.2016
til tre vindere er:
1 Praktika beskæringssaks, Lady;
1 knæpude Blackberry Antracit;
1 sæt PlantStart stik-etiketter med pen.
Nelson Garden er et af nordens største
frø-firmaer. Ud over løg sælges blom
ster- og spiseløg, tilbehør til forkultive
ring af frø og en mængde spændende
produkter inden for plantebelysning,
opbinding, handsker og haveværktøj.
Du finder Nelson Gardens produkter i
havecentre, dagligvarebutikker og byg
gemarkeder over hele landet.

Halls 86
5,0 m2 · Alufarvet · 193 x 257 cm
Inkl. 12 cm stålfundament og fragt NU ..............

2.999,-

SPAR
1.699,-

Se mere på www.nelsongarden.dk eller
ring 2048 9800 for nærmere info.

Compact 6,6 m2
Alu/sort · 224 x 295 cm · Kraftigt stel med 3 mm delt glas
Inkl. 12 cm sort stålfundament og fragt
Vejl. pris i alt 11.698,- TILBUD LIGE NU..............

9.999,-

Løsningen i Havebladet nr. 3.2016 er: “Løvstikke”.
Vinderne
Just Eriksen, Viborg
Benny Hulgaard, Herning
Andreas Albers, Sønderborg

Du finder Juliana Drivhuscenter i 10 byer.
Ring 30 30 78 02 og hør hvor, eller find det på

drivhuscenter.dk

Alle 3 vindere får snarest deres præmie tilsendt.
Havebladet 4/2016
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Fyld farver i SEN S
De varme farver fra solbrud skaber blikfang i haven. Især når den sættes sammen
med en klar gul.

Selvom sommeren officielt er slut,
er der stadig mange oplevelser at
hente i haven. Det er nu de sentblomstrende stauder for alvor
træder i karakter og deres varme
farver er med til at forlænge sommeren.
Farver har stor indflydelse på, hvordan
vi oplever haven. Pastelfarver giver en
romantisk, afslappet stemning og rent
grønne farver kan virke endnu mere be
roligende. De varme, glade farver løfter
til gengæld energiniveauet og gør én i
godt humør. Ved at bruge farverne med

omtanke kan du skabe forskellige miljø
er med hver sin unikke stemning. Det
gælder især, hvis du deler haven op i
mindre rum eller afdelinger, så de for
skellige farver og stemninger ikke for
styrrer hinanden. Husk, at farverne ikke
kun sidder i blomsterne men i lige så høj
grad i omgivelserne, på krukker, hegn
og stolper. Også bladenes og stænglernes
farver spiller ind, når du sætter farver
sammen. Havemoden foreskriver, at det
er tilladt at blande farverne til et frodigt
samspil, men derfor er det alligevel godt
at være bevidst om, hvordan de enkelte
farver virker, og hvordan de spiller sam
men.
SÆSON 2017 BEGYNDER NU

September er en god plantemåned. Jor
den er stadig varm og som regel tilstræk
kelig fugtig til, at du ikke behøver at
tænke på vanding af de nye planter.
Det giver optimale betingelser for at
rødderne kan udvikle sig, så planterne
får godt fat, inden vinteren kommer. Alt
for mange besøger kun planteskolen i
foråret og har derfor også flest planter
der blomster om foråret, da plantesko
lerne godt ved at de blomstrende plan

ter sælger bedst og derfor har flest af
dem på lager.
Derfor er det også nu, at du skal be
søge planteskolen, hvis du vil se deres
udvalg af de sent blomstrende stauder og
buske. Ud over mange forskellige horten
sier, sommerfuglebuske og remonterende
roser finder du mange stauder som pur
pursolhat, solbrud og pileurt, der blom
strer langt ind i september og klassikere
som asters og sankthansurt, der kan
blomstre videre i oktober og november.
VARME FARVER

De sensommerblomstrende stauder er
ofte høje og flotte planter og de kommer
med dejlige, varme farver i røde, orange
og violette nuancer, der giver liv og var
me til haven. Især klare røde, orange og
gule farver springer i øjnene. Det er vel
også derfor disse farver bruges på udsalgs
skilte. De mere dæmpede varme farver
er måske nemmere at tilpasse til havens
øvrige beplantning, men du kan også
blande dem med hvide blomster eller
planter med gråligt løv og på den måde
nedtone effekten af de kraftige farver.
Grå og hvid passer sammen med alle
andre farver, både de varme og de kolde.

KRÆVER
GOD PLADS
Vær opmærksom på, at de sene
stauder ofte bliver meget store og
derfor kræver god plads omkring
sig, så plant dem sammen med
andre kraftige stauder, buske eller
forårsblomstrende stauder, der
alligevel visner tidligt tilbage.
Indianermynte lyser op og skaber kontrast
når den står sammen med orange Montbretia.
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Tænk også på omgivelserne, når du vælger
farve. Disse staudesolsikker passer fint til
de blå vinduer.

N SOMMERHAVEN
Tekst og foto: Frank Kirkegaard Hansen, havearkitekt
Der fås efterhånden også mange planter
som alunrod, blærespiræa (Physocarpus)
og hyld med rødlige blade og de er ofte
effektulde som baggrund for orange
blomster.
I tusmørke udviskes de kraftige far
ver og bliver mere violette og til sidst
helt sorte. Hvide farver og pastelfarver
bliver også svagere, men lyser alligevel
op fordi de omgivende farver bliver end
nu mørkere. Nogle blå farver kan virke
helt selvlysende i måneskinnet i lang tid
efter de røde blomster blot opleves som
sorte huller.

når den ses op ad en blå og mere varm
gul, når den ses op mod en grøn bag
grund. I haven er der dog ofte meget
grønt fra bladene, der adskiller farverne
og blødgør farvevirkningen, så selv grel
le kontraster aldrig bliver helt domine
rende. En rolig baggrund fra f.eks. en
hæk begrænser de øvrige indtryk og med
virker til og kan understøtte en mere
urolig plantesammensætning.

BEGYND MED
FÅ FARVER

PASTELLER SKABER RO

Grøn og blå kaldes for de kolde farver
og de er med til at skabe ro i haven, de
virker også som om de er længere væk
end de røde og de kan derfor også være
med til at skabe mere dybde, hvis de plan
tes bagerst i haven. Bortset fra løvet (og
den blå himmel), så rummer sensommer
haven ikke så mange af de kølige, blå
og grønne farver. Kæmpejernurt og in
dianermynte holder dog stand i haven
til langt ind i september og endda nogle
gange i oktober og der er også mange
hortensier med blålige farver, der dog
ofte skifter karakter og bliver mere og
mere rødviolette og varme i farven sidst
på sæsonen.
Sammen med grå og hvide farver
kan du dog alligevel opnå en afdæmpet
farvevirkning, selv med røde og rødvio
lette farver. Det gælder generelt, at de
mere afdæmpede pastelfarver virker
fjernere end de rene og klare farver og
de er også gode til at skabe ro i haven.
KONTRAST OG HARMONI

Hvis du vil have farverne til at spille
sammen, kan du enten vælge at arbejde med farveharmonier eller med kon
traster. Blå, violet og rød (eller orange
og gul) ligger tæt op ad hinanden i far
veskalaen og giver derfor en rolig farve

Høstanemoner og pileurt er begge
kraftige stauder, der skaber blikfang i
sensommerhaven. De røde og lilla farver
harmonerer fint med hinanden.

Hvis du er usikker på hvordan du
skal sætte farverne sammen, så
begynd enkelt med få farver i store
grupper – så er du sikker på et flot
resultat, og så kan du altid udbygge
og nuancere bedet.

harmoni når de sættes sammen. Du kan
også skabe harmoni med tone-i-tone,
altså samme farve, men i forskellige nu
ancer eller med forskellige farver i sam
me valør eller mætningsgrad, f.eks. hvor
alle farverne er lyse pastelfarver. Totale
farveharmonier skaber ro men kan også
være på grænsen af det kedelige og det
hjælper ofte blot at have en enkelt blomst
i en kontrastfarve til at sparke lidt liv i
bedet.
Rene kontraster som orange eller
gul mod blå eller rødt mod grønt skaber
meget mere liv i haven og kan bruges
i områder med aktivitet. Vær opmærk
som på, at farverne påvirker hinanden,
så den gule farve virker mere ren gul,
Den kølige, blå klematis
skaber fin kontrast til bedet
med varmt gule Tagetes.
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Af Carsten Juul, kredskonsulent i Aarhuskredsen

Man hører ofte, at der ikke er nær så megen fantasi blandt kolonisterne som tidligere. Det modbevises af disse billeder, som Carsten Juul
har set på sine mange besøg i haveforeningerne. Se på dem, nyd dem
Der er heldigvis plads til alle i en kolonihave.

og bliv inspireret.

Dette billede er taget fra huset ned mod
indgangen, som ligger i højre side. Det, der
rigtigt fanger mig, er det asymmetriske i portalen i forhold til havegangen. Bestemt ikke
negativt ment, tvært imod.

Her i have nr. 55 har man udfoldet de kreative
evner.

Havens arbejdsbord kan let piftes op med
plantekasser fyldt med frodige, blomstrende
planter.

I forbifarten
En flagstang kan have mange forskellige
udformninger. Her en af de mere utraditionelle set i H/F Bangsbo.

Ved at sætte klistermærker på
æblerne forhindres solen i at
give æblet farve og der fremkommer et mønster, der svarer
til klistermærkets form. Hjerteformen er meget populær.
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K O L O N I H A V E J U R A

A F
D I R E K T Ø R

Denne buede havegang har et forløb der gør,
at man næsten kommer hele blomsterhaven
rundt. Køkkenhaven er i en afdeling til højre.

D I T T E
J E N S E N

Fugle er effektive insektædere og man gør haven en god
gerning ved at sørge for at de har husly.

MÅ FORENINGEN SENDE MIG
NYHEDER, INDKALDELSER OG
REFERATER PÅ E-MAIL
Haveforeningernes bestyrelser har et stort behov for at
kommunikere direkte med medlemmerne. De færreste
foreninger har store budgetter og derfor handler det
om at skabe besparelser, hvor man kan. Kolonihave
forbundet modtager ofte henvendelser fra bestyrelser,
som ønsker at anvende e-mail, når medlemmerne skal
informeres om forskellige ting, når der skal sendes ny
heder ud, indkaldes til generalforsamling eller lignen
de. Men må de det og er informationerne gyldige ?
E-MAIL KOMMUNIKATION I ALMINDELIGHED GODKENDT

Svaret er som udgangspunkt ja. E-mail-kommunikation
er efterhånden så integreret i samfundet og danskernes
daglige liv, at det er helt naturligt, at nyheder og infor
mationer i haveforeninger sendes ud på e-mail.
Hvis der ikke specifikt står noget om forsendelsesmetoden i
vedtægterne, så er det helt i orden at bruge e-mail. Ved over
gang til e-mail kan det være en god ide, at bestyrelsen inden
overgangen gør medlemmerne opmærksom på, at man nu går
over til e-mail-kommunikation. Bestyrelsen kan også vælge at
få generalforsamlingen til at bekræfte beslutningen, så alle er
enige.
OPDATERING VIGTIG

Hvis du er blevet træt af keramiklampen kan du altid overveje at give den en anden anvendelse. Brug som ampel er
ingen dårlig ide.

Kommunikation via e-mail kræver naturligvis, at medlem
merne er gode til at oplyse og opdatere deres e-mailadresser
til foreningen. Det er medlemmets eget ansvar, at foreningen
altid har opdaterede oplysninger.
ANDRE REGLER

I nogle foreninger står der specifikt i vedtægterne, hvordan
informationer, indkaldelser mv. skal sendes ud (pr. post, udde
les i brevkasser, ophæng i opslagstavler, e-mail eller lignende.)
Hvis dette er tilfældet, skal man naturligvis følge det der står i
vedtægterne – og så evt. arbejde hen
imod at få ændret vedtægterne.
ALLE MEDLEMMER SKAL HAVE
SAMME INFORMATION

Her er da en portal der blive lagt mærke til. Den byder i
hvert tilfælde velkommen i haven.

For medlemmer, der ikke
har en e-mail, skal foreningen
sikre, at disse medlemmer får
de samme informationer og
meddelelser, som alle andre
medlemmer.
Havebladet 4/2016
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Af økologisk havekonsulent og havebogsforfatter Jens Juhl

have

Spagnumfri
Gennem de seneste generationer har det været almindeligt for
havefolk og andre der dyrker
planter at anvende et voksemedie, der er baseret på spagnum.

At bruge spagnum i haven er en relativ
ny foreteelse som startede i tresserne,
og tog fart i halvfjerserne og firserne.
Inden da klarede man sig fint uden at
ødelægge højmoserne, det må vi til igen.
ALTERNATIVER TIL SPAGNUM

Undertegnede er med i en projektgrup
pe, som har modtaget penge fra miljø

Problemet med dette er, at spagnum ikke
er en uudtømmelig kilde i Danmark.
Man ødelægger moserne, som er uvur
derlige naturområder og rummer store
mængder af væksthusgassen CO2, der
frigives, når den tages i brug i fx så- og
plantejord. Derfor er det nødvendigt at
begynde at bruge andre måder at dyrke
på. Der er havefolk, der i mange år selv
har produceret så- og plantejord og det
er samtidigt blevet muligt at købe jord,
som ikke er fremstillet på spagnumbasis.
I England og vore nabolande har
man i flere år forsket i hvad der kan er
statte spagnum og i England er det nu
forbudt at bruge midlet til private.
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styrelsens pulje for grønne ildsjæle til at
gennemføre oplysningsarbejdet. Projek
tet er forankret i bylandbruget Øster
Gro, som dyrker grøntsager på taget af
en hus på Østerbro i København.

Jeg vil nu gennemgå hvilke alternativer
der er til dem allesammen.
1. SÅ OG PRIKLEJORD

For kolonihavefolk er det den letteste
sag af verden at fremstille det selv af
hvad der findes i haven. Det er den bil
ligste løsning og kræver kun at der
fremstilles kompost; havejorden har
man i forvejen. Det tager ikke længere
tid end det tager at køre til byggemarke
der eller havecentre for at købe den
spagnumbaserede jord.
Det kan fremstilles af næringsfattig
havejord, der især er fattig på kvælstof.
Fosfor og kalium er ikke så problema
tisk. Brug fx jorden fra væksthuset eller
de krukker der var sommerblomster i
sidste år. Tilsæt helt omsat kompost i
forholdet 1:5. Har I meget hård jord så
kom harpet grus i med en kornstørrelse
2-4 mm. Sådan har vi fremstillet det i
vores kolonihave i 22 år.
Priklejorden, som skal bruges når de
små planter skal prikles ud, kommer vi
lidt mere omsat kompost i. Vores blan
ding er 60 % havejord og 40 % helt
omsat kompost. Har man ingen kom
post kan den fra genbrugspladsen bru
ges, den indeholder lidt kvælstof, men
det er ikke mere end planterne kan kla
re det, da det frigøres meget langsomt.
Helt omsat kompost skal over en 10
x 10 mm si inden det kan bruges, for at
si de store ukomposterede dele fra.
2. KRUKKEJORD OG PLANTEKUMMER

DER ER 5 HOVEDOMRÅDER DER BRUGES
SPAGNUM TIL I DE DANSKE HAVER:

1.	Så- og priklejord når der forkultive
res planter i foråret.
2.	Når krukkerne skal fyldes op med
sommerblomster og andet.
3.	Plantesække i væksthus og lignende
steder.
4. Til plantning af surbundsplanter.
5. Almindelig forbedring af stiv jord.

En blanding på 50% havejord 25%
kompost og 25% harpet grus er fin. Vo
res jord er sådan at vi stort set aldrig til
sætter grus, for vi har jordforbedret med
kompost i 22 år.
Læg potteskår i bunden, så vandet
drænes ned. Husk hul i bunden af pot
ten. Terramol kan også bruges hvis ikke
I har potteskår. Fordelen er at det er
mere klimavenligt end leca, fordi det

brændes ved meget lavere temperatur
på 500-600 grader og så fremstilles det i
Danmark. Perlit, som nogen kommer i,
produceres i Grækenland, USA og Kina
og transporten giver CO2-udslip. Potte
skår er rent genbrug. Er der mange pot
teskår, så knus dem og bland de mindre
stykker i jorden, det holder på vandet
og ilter jorden.
Tomater, chili og peberfrugter mv.
planter vi i store krukker på 10-12 liter.
Vi fylder ikke helt op. Når planterne har
rodfæstet sig lægger vi et lag på 3-5 cm
halvt omsat kompost over, det gøder,
men giver også liv i jorden, fordi der er
mængder af mikroorganismer i. Sommer
blomster får også kompost som dække.
3. PLANTESÆKKE

Har man et væksthus stående i haven
er der jord under. Hvorfor lægge fliser i
væksthuset og så bruge plantesække og
selvvandingskasser når man har jorden i
forvejen. Det tager 40 cm af højden og
så kommer tomaterne til at smage lige
som dem i supermarkedet.
Alternativet er at fjerne fliserne og
dyrke i den rene jord.
Hvad er fordele ved selvvandingskas
serne? Ofte får vi det svar at så skal man
ikke rende og vande hver dag.
Vi har 6 tomater og 2 tomatillos i
væksthuset. Det er ikke vandingen der
tager vores tid i væksthuset. Vi vander

højest hver anden dag, det tager under
5 min med en vandkande. Vi bundvan
der gennem en dyb potte som er place
ret samtidig med at vi planter tomater
ne og agurkerne, så vandet kommer
ned til rødderne. Det giver en tør jord
overflade, som minimerer svampesyg
domme. En gang om ugen giver vi
brændenældegødning. Ca. hver anden
uge overbruser vi jorden. Den metode
har vi brugt i 22 år med godt resultat.
Det som tager længst tid er at nippe
sideskud og binde op, det gør jeg stort
set dagligt.
Jordblandingen i væksthuset er al
mindelig havejord tilsat kompost. Er je
res jord i væksthuset stiv, så kom lidt
grus i fra begyndelsen.
Vi skifter ikke al jorden hver år. Vi
skifter kun lige hvor planterne har stå
et, og det kan bruges til såjord om for
året, eller til at blande i krukkejorden.
Det tager en times tid at skifte den jord,
alså mindre tid end det tager at hente
plantesække i plantecentret.
4. SURBUNDSJORD

Rododendron skal have sur jord. Det
skal blåbær også. Vi har ingen rododen
dron, men har blåbær. De kræver en
surbund på linje med rododendron, men
vi har aldrig plantet dem i spagnum. Vi
planter dem i grannålejord. Vores blå
bær har aldrig groet i spagnum og de

giver fint med bær. En blanding af gran
nåle og den jord der er under et graneller fyrretræ er lige så sur som spag
num uden kalk. Har I ikke et grantræ,
kender I sikkert nogen der har.
5. FORBEDRING AF STIV JORD

Det er ofte brugt at lægge spagnum eller
jord med spagnum ud i bedene for at
gøre jorden lettere at arbejde med for
haveejeren og lettere at gro i for plan
terne. Kompost er meget bedre. Spag
num mister sin værdi efter ca. et års tid,
hvorimod hjemmefremstillet kompost
bliver ved med langsomt at virke. Den
metode har vi brugt i vores have, hvor
jorden var stiv og umedgørligt da vi
overtog haven. Man kan også bruge jor
den fra genbrugspladsen.
Har man ikke muligheder for selv at
fremstille det er der Farmergødning som
sælger spagnumfri jord, der er fremstil
let af fiberrige planter som lupiner og
komøg fra en økologisk løsdriftstald.
Champost sælger også spagnumfri plan
tejord. Bauhaus og Silvan har i år solgt
spagnumfri plantejord, det samme har
visse Kvickly forretninger og det er jo
godt for folk med et relativt lille behov,
men for os med jord og kompost er det
at fremstille det selv den bedste løsning.
Der er altså ved at opstå forskellige
alternativer til det natur og klimafjent
lige spagnum, bare spørg efter det.

Den dyrevenlige have
Der er flere grunde til, at det er
vigtigt at tænke smådyrene ind
i sin beplantning og indretning
af haven. De er ikke alene forudsætningen for bestøvning af frugt
og bær, de er også et vigtigt og
lidt overset led i fødekæden, der
skaber balance mellem nytte- og
skadedyr.

Nyttedyr som mariehøns, enlige bier,
edderkopper, guldøjer, pindsvin, rov
mider, løbebiller, snyltehvepse, svirre
fluer, rovtæger, stære, mejser og mus
vitter spiser bladlus, larver, snegle og
mider, der angriber vores roser, grønt
sager og frugttræer og -buske. Men det
danske industriprægede landbrugsland
skab efterlader ikke mange levesteder
til smådyrene, hvilket har vidtrækkende
konsekvenser for den vilde flora og fau
na. Mange haveejere er stadig lidt for
gode til at rydde op i haverne ved at
fjerne visne blade og holde jorden udæk
ket og bar, hvilket minimerer mulighe
derne for smådyrenes muligheder for at
fouragere, formere sig og overvintre. Så
lad støvsugeren blive inde og lad nuller
mændene i form af et udgået træ, stau
detoppe og visne blade husere i haven
til fordel at skabe biologisk værdi, så vi
fortsat kan nyde biernes summen, som
merfuglenes sværmen, frøernes kvæk
ken og fuglenes pippen. Det hele hæn
ger nemlig sammen i et komplekst
netværk af fødekæder.
SKAB LEVESTEDER

Dyreliv i haven bringer glæde
for store og små.

For at tilgodese så mange nicher som
muligt, skal der skabes et varieret ud
bud af lys og skygge i form af både høje
og lave vækster og et åbent sted med en
blomstereng eller plæne. Et kvashegn,
hvor havens kviste og grene samles, er
både smukt, funktionelt og helt ideelt til
vintergemmesteder. Et insekthotel kan
også have en smuk udformning og fun
gere som en skulptur i haven. Sæt også
rigeligt med fuglekasser op, så de flittige
skadedyrsbekæmpere som stære, mejser
og musvitter får mulighed for at forme
re sig.

Af Mia Stochholm, indehaver af urtehaver.dk
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Kæmpejernurt virker som en magnet på
sommerfugle sidst på sommeren.
TILGÆNGELIGT VAND

Vand i en oversavet whiskytønde, en
åben regnvandsbeholder, et fuglebad
eller en lille havedam tiltrækker rigtig
meget liv. Kom lidt grus, nogle flade
sten eller korkpropper i vandet, så in
sekterne har noget at sidde på, mens de
drikker. Især fuglene vil kvittere med
deres tilstedeværelse. Ifølge Dansk Orni
tologisk Forening er der op til 50 % fle
re fugle i haver med adgang til vand.
HOLD JORDEN DÆKKET

Tiden med bede med stauder, der står
med lang afstand og skriger til hinanden
over et stykke med bar jord hører forti
dens dyrkelse af pænhed til. Nu handler
det dels om at bruge mindst mulig tid
med lugejernet og dels om at holde jor
den levende ved at øge dens indhold af
organisk materiale. Dæk derfor al bar
jord ved at plante tæt, dække med bark
flis eller andet dødt plantemateriale som
tørret ukrudt uden frø, visne blade, hæk

Insektvenlige
stauder
Anemone, anisisop, asters, daglilje,
blåpude, fennikel, fingerbøl, havemarguerit, havemerian, timian, hestehov,
hjortetrøst, hulkravet kodriver, isop,
julerose, katost, kattehale, katteurt,
kløverarter, kæmpejernurt, lavendel,
mynter, mælkebøtte, pragtskær, sankhansurt, salvie, solhat og stokrose.

Svirrefluer er
nogle af de
mest velkendte
nyttedyr, deres
larver spiser
nemlig bladlus.
Her ses de på
en dildskærm.
Honningurt er en særdeles god
biplante.

affald eller staudetoppe. Nedbrydningen
af organisk materiale fremmer et rigt
dyreliv både over og under jorden.
Jorddækket er ikke alene levested og
spisekammer for mange nyttedyr (ek
sempelvis edderkopper, mariehøns, rov
tæger og ørentviste), det fremmer også
plantevæksten, idet det omsatte materi
ale bliver til kompost og dermed næring
for planterne. Bruger man kunstgød
ning til at gøde sine planter med hæm
mes livet i jorden, og der produceres
ikke mad og levesteder til smådyrene.
INSEKTVENLIGE PLANTER

Vælg planter til haven ud fra deres bio
logiske værdi, hvilket vil sige de hjem
mehørende arter, der netop har samliv
med de arter af insekter, fugle og svam
pe der bor og trives i Danmark. Vælg
ikke hybrider eller meget forædlede ar
ter, der er fremavlet til at have en pran
gende blomstring frem for at have et
højt indhold af pollen og nektar. Insek

terne foretrækker vildarterne, de kan
ganske enkelt ikke komme til i de frem
avlede fyldte blomster. Undgå at have
store arealer tilplantet med den samme
plante, plant i stedet varieret og sørg
også for så vidt muligt at have en lang
sammenhængende blomstringstid, så
der også er blomster i ydersæsonerne.
Det kan være løgplanter som vinter
gækker og krokus først på året og sankt
hansurt og katost sidst på sæsonen. Græs
plæner er gode til at lave skovbrynsagtige
forhold og give lys, men selve græsset
som plante har kun ringe biologisk vær
di, hvis der ikke vokser Bellis, ærenpris
eller andre lavt voksende blomstrende
arter imellem. Sæt derfor klippehøjden
lidt op for at invitere nye arter ind, eller
lad et hjørne af græsplænen stå og vok
se sig langt, her kan suppleres med frø
af katost, okseøje, fingerbøl, kornblomst
og kornvalmue, der vil kunne vokse
sammen med det høje græs.

Insektvenlige enårige blomster
Blodkløver, boghvede, dild, valmue, hjulkrone, honningurt,
koriander, kornblomst, kosmos, solsikke, hør, tagetes og
morgenfrue. Man kan ofte købe frøblandinger med etårige
blomster, der er særligt velegnede til insekter. Mange af disse
blomster vil så sig selv og dermed opføre sig som flerårige.

Insektvenlige
buske og træer
Ahorn, almindelig røn, blomme, blåbær, brombær, bærmispel, hassel,
hestekastanje, hindbær, hvidtjørn,
hæg, kirsebær, æble, kvæde, lind,
mirabel, pil, slåen, sommerfuglebusk,
surbær og tørst.

Et insekthotel kan være
smukt udformet og være
et skulpturelt indslag i
haven.

Havebladet 4/2016

·

29

Af Jann Poulsen, plante- og haveskribent

Grøngødning
Grøngødning, efterafgrøde og
dækafgrøde er 3 ord, som stort
set dækker det samme område.

Samtidig taler man om miljøplanter,
som bruges til at nå de 3 egenskaber.
Ved betegnelsen efterafgrøde fortælles
at grøngødning først sås efter at hoved
afgrøden er høstet hen på sommeren.
En dækafgrøde har til formål at dække
jorden. Alle 3 betegnelser har til formål
at forbedre jorden ved dyrkning af plan
ter.
JORDGRUBBER

Når ordet høres, forestiller man sig at
jorden løsnes mekanisk ved hjælp af
f.eks. grubbetænder spændt efter en
traktor. Men i naturen er der planter
som går dybt ned i jorden, de biologiske
jordløsnere. Rødderne på disse planter
kan sammenlignes med en grubbetand,
hvor jorden løsnes nede i den traktose
fyldte jord. Planternes rødder kan lave
lange gange i den hårde jord, hvorefter
regnormene kan etablere sig og der bli
ver skabt grobund for at vore haveplan
ter/grøntsager, som kræver løs, veldræ
net jord, kan gro.
Planten stenkløver (Melilotus altissima) har et meget dybdegående rodsty
stem.
Er der problemer med en traktose
fyldt eller forsømt livløs havejord (ingen
regnorme), kan stenkløver udsås i en
blanding med f.eks. gul sennep, hvor
ved der samtidig bliver skabt et godt
jorddække. Begge grøngødningsplanter
sås omkring september, og begge plan
ter vil dække jorden i løbet af efteråret.
I løbet af vinteren fryser gul sennep væk
medens stenkløveren bliver tilbage, den
er to-årig. Den vil fortsætte væksten til
foråret, når jordtemperaturen er passen
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de og blomstre om sommeren. Jo læn
gere tid stenkløveren får lov til at vokse
i den traktosefyldte jord, jo bedre virker
rodaktiviteren og påvirker hård jord.
Af andre gode grubberplanter kan
nævnes blå, hvid og gul lupin. Hvid lu
pin kan dyrkes på svære, lerede jorder
medens blå og gul lupin vokser bedst på
lettere jorder.
GRØNGØDNING SOM
DÆKAFGRØDE

Grøngødning kan være til stor hjælp
i ukrudtsbekæmpelsen. Et tæt plante
dække forhindrer lyset i at nå jorden.
Mange ukrudtsspirer vil gå til grunde
pga. lysmangel. Jorddækket hindrer
samtidig jorden i at klaske sammen
efter kraftigt regnvejr, det er vigtigt at
der hele tiden kan komme ilt ned til
planternes rødder.
Grøngødningsplanter udnytter det
tilgængelige kvælstof i jorden til opbyg
ning af organisk stof. Hvis der ikke er
planter til at udnytte den frie kvælstof
vil det blive udvasket af jorden.
Den grønne plantemasse, som er
vokset frem, kan anvendes i komposten og her være med til at give næring
til denne, som så vil blive omsat og in
deholde kvælstof til brug for andre
planter, når komposten anvendes i ko
lonihaven. Det drejer sig om at udnytte
naturens ressourcer på bedste måde.
Ved at lade grøngødningen nedmulde
på voksestedet bliver den til føde for
jordens mikroorganismer. Inden grøn
massen nedmuldes i jorden er det en
fordel at slå den af først og derefter lade
den tørre. Ved store mængder urteagtigt
grønt plantemateriale kan man risikere,
at det klasker sammen; så forsvinder
ilten og man får dårlig omsætning i jor
den. Vend evt. plantematerialet nogle
gange. Den tørre grønmasse graves, kul
tiveres eller fræses evt. ned i jordens
øverste lag.

EN ELLER FLERE GRØNAFGRØDER

I haverne dyrkes først og fremmest
etårige planter som grønafgrødeplanter. Når det drejer sig om undergrunds
løsning bruges flerårige planter. Etårige
planter gennemløber hele deres livs
forløb, fra frø over grøn plante til blom
string og frøsætning, på et enkelt år hvor
efter planten dør. Toårige planter vil
vokse som grønne planter det første
år og så blomstre og sætte frø andet år
for herefter at dø. Hvad enten det er eteller toårige planter vil der altid være en
chance/risiko for at nogle planter sår sig
selv, hvis de har nået at udvikle modne
frø og kan på den måde være i haven
gennem flere år.
ANVENDELSE AF GRØNGØDNING

I nye haver bruges grøngødning til at
løsne jorden som allerede beskreven.
Dernæst kan den anvendes til nye be
plantninger. I nyplantede bede med
træer og buske vil der i de første år
være god afstand mellem planterne
og her kan der med fordel sås en eller
flere forskellige grøngødningsplanter.
Herved lettes ukrudtsbekæmpelsen og
jorden forbedres til glæde for træer og
buske. Efter en årrække kan man etab
lere et mere permanent bunddække af
flerårige bunddækkeplanter.
Alle blomstrende grøngødningsplan
ter er meget værdifulde som fødekilde
for bier, som kan hente nektar og pollen
hos dem.
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HJÆLP! – hvad gør vi?
Selv om der er så stor plantevariation i en
kolonihave, at den stort set kan klare sig
selv uden fremmed hjælp når planterne
angribes af sygdomme og skadedyr, er det
dog også rart at vide, hvad det er, der ind
imellem rammer planterne, så de ikke
mere ligner sig selv.

KÅLSOMMERFUGL

• Iagttagelse: Der er gnavet huller ikke bare i
kål men også i prydplanter, f.eks. Tropaeolum
(blomsterkarse), der tilhører samme familie.
Ved nærmere eftersyn kan der ses larver af
den store kålsommerfugl. De er gule med
sorte tegninger og op til 40 mm lange med
hår. De kan bedst lide kålens yderblade og
det er her angreb ses.
Den lille kålsommerfugls larver er op til
25 mm lange, matgrønne med fløjlsagtigt
udseende. De gnaver mest i hjertebladene
på kål.

HORTENSIESKJOLDLUS

• Iagttagelse: Et skadedyr, hvor hunnerne lægger æg blandt mæng
der af hvide, voksagtige tråde på værtsplantens stængler og blade.
Denne skjoldlus, der er oval i form og op til 6 mm lang, findes oftest
på hortensie, Hydrangea, men den kan også findes på Prunus (sten
frugtfamilien) og Acer (lønfamilien). Skjoldet hos de voksne er gyl
dent og falder af når insektet dør. Æghobene er det tydeligste tegn
på angreb. Æggene klækkes midt på sommeren. På undersiden
af bladene, tæt ved nerverne, lever de udklækkede, flade, ovale,
bleggule skjoldlusnymfer resten af sommeren. De vandrer over på
barken om efteråret og overvintrer som nymfer.
• Årsag: Et saftsugende insekt som har en generation om året.
Kraftige angreb kan svække planten og medføre nedvisning af skud.
• Hvad kan der gøres: Der
kan sprøjtes med insekt
sæbe, brun sæbe har også
effekt, midt på sommeren
mod de nyudklækkede
nymfer, som er sårbare. Se
jævnligt planterne efter. Før
sprøjtning sørges for at plan
terne ikke er tørre omkring
rødderne – derfor vandes.

• Årsag: Stor- og lille kålsommerfugl har beg
ge 2 generationer om året. Derfor kan der
ses angreb fra forår og til det tidlige efterår.
AGURKMOSAIKVIRUS

• Hvad kan der gøres: Efterse jævnligt kål
planterne sommeren igennem. Larverne er
svære at bekæmpe hvis de bliver for store
og især hvis de har gnavet sig
ind i hjerteskuddet. Man
kan ved håndkraft
indsamle larverne og
destruere dem. Bio
logisk bekæmpelses
middel baseret på Bacillus
thuringlensis kan evt. bruges.

• Iagttagelse: Misdannede, forkrøblede, gulmosaikagtige blade.
Blomstringen begrænset evt. udeblivende. Frugterne bliver mær
keligt mørkegrønne med lysende gule skjolde, de er hårde og
uspiselige.
• Årsag: en virussygdom – agurkmosaikvirus. Den har et meget
bredt værtsregister fra alm. haveplanter, frugt, grøntsager og ukrudt.
Spredes ved håndtering samt af saftsugende insekter, ikke mindst
bladlus.
• Hvad kan der gøres: Ingen behandling af inficerede planter er mu
lig, de skal destrueres.
Sørg for at bekæmpe bladlus, fjern ukrudt, undgå at berøre syg
domsangrebne planter.
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Hvor kommer høstfarve fra?
Farvespillet i bladene skyldes tilstedeværelse af naturlige farvestoffer
som er klorofyl (bladgrønt), karotin
(gulligt plantefarvestof ) og anthocyan
(rødlige til blåviolette nuancer).
Alle farvestofferne findes i plantecellernes cellelim og
henregnes til hvidkorn, grønkorn eller farvekorn.

Når grønkornene nedbrydes bliver bladene gullige. Her
efter vil de gule og rødviolette farvestoffer blive mere
tydelige i bladenes farvespil. Til sidst falder bladet til
jorden.
UDNYT FARVESPILLET

I kolonihaven kan man have stor glæde af farvespillet
(høstfarver) ved sammensætningen af buske og træer
som vil give et harmonisk farvespil i eftersommeren.
Stedsegrønne planter danner altid en god baggrund
for de løvfældende planters smukke efterårsnuancer.

HVIDKORN

I overhudsceller og underjordiske organer eller i kloro
tiske blade findes hvidkorn. Planter som vokser i mørke
indeholder kun hvidkorn. Disse har dog et forstadie til
grønkorn og ved belysning omdannes de til klorofyl.
GRØNKORN

I alle belyste grønne plantedele, blade og stængler, fore
kommer grønkorn. I grønkorn foregår plantens nød
vendige kulsyreassimilation hvorved luftens kultveilte i
forbindelse ved vand og lysenergi omdannes til kulhy
drater og ilt.
FARVEKORN

Farvestofferne kan være udkrystalliseret i farvekorn el
ler ganske små partikler. Farverne går hos karotinerne
fra gul til rødt. I cellesaften findes anthocyanerne der
dækker farveområdet fra rødt til blåviolet. Farvestoffer
ne ses tydeligst hos røn, gulerod og hyben.

Malus
tschonoskii.

VED LØVFALD

Længe før løvfaldet om efteråret sætter ind sker der en
nedbrydningsproces i bladene, hvor der transporteres
kvælstof, kalium og fosfor tilbage til grenene. Omkring
halvdelen af en bladplades indhold af disse stoffer afgi
ves til træet, resten falder til jorden med de visne blade.

Af Jann Poulsen, plante- og haveskribent
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ER DER STYR PÅ
FORENINGENS ARKIV?

		
Haveforeningernes arkiv afspejler ofte foreningens aktiviteter over tid og
indeholder væsentligt historisk materiale om tidligere beslutninger mv.

En af de opgaver, der ofte bliver forsømt i foreninger, er
vedligeholdelsen af et komplet og opdateret arkiv.
FRA PROTOKOL TIL COMPUTER

Før computerens og kopimaskinens tidsalder havde de
fleste foreninger en protokol, hvor referater mv. blev
skrevet ind med fyldepen. En sådan protokol kunne bru
ges mange år og når man skiftede sekretær, var den let at
overdrage fra den gamle til den nye.
I dag bliver langt de fleste referater skrevet på en PC
og sendt rundt med e-mail. Det er dejligt let, men det be
tyder også, at materialet er langt mere flygtigt sammen
lignet med tidligere. Hvis man har en valgt sekretær, vil
hun eller han typisk sørge for at samle de dokumenter,
som vedkommende har skrevet, på sin egen PC. Men når
der kommer en ny person på posten, er det langt fra al
tid, at man husker at få dokumenterne flyttet fra den ene
PC til den anden. I de foreninger, hvor referatskrivningen
går på omgang, kan det være endnu sværere at sikre, at
materialet ligger samlet ét sted.
Endvidere er der også det problem, at elektroniske me
dier er langt mere forgængelige, end vi lige går og tænker
på. Formater ændrer sig, harddiske går ned, lagermedier
kan ikke tåle tidens tand osv.
Mange foreninger får derfor i dag den lidt mærkværdi
ge oplevelse, at når de f.eks. har 100 års jubilæum og vil
fejre det med et jubilæumshæfte, så er det relativt nemt
at finde materiale fra de første 85-90 år af foreningens
historie, mens de sidste 10-15 år til gengæld næsten ikke
er dokumenteret gennem skriftlige kilder.
VÆLG EN “ARKIVAR”

I mange foreninger vil det derfor være en god idé at lave
et arkiv, hvor man samler ikke alene referater men også
andre materialer i digital eller skriftlig form. For at være

sikker på, at det bliver gjort, bør man vælge en “arkivar”,
der har dette som sit ansvarsområde. I mange tilfælde vil
det være naturligt, hvis det er den samme person som er
sekretær, men det behøver det ikke at være. Det vigtige
er at få aftalerne på plads, så der er i hvert fald én person,
der føler et ansvar for denne opgave. Og som sørger for
at få givet materialet videre, når der sker skift på posten.

Af Ditte Jensen, direktør, Kolonihaveforbundet
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fortsat...

Hvad laver de på det
der Forbundskontor?
Hvad får vi egentlig for vores kontingent?
Det hører vi ofte på Forbundskontoret.
Vi skriver løbende i bladet om alle de ydelser og services som
medlemmerne får, men en af de ting som kontingentpengene
går til, får vi sjældent nævnt. Og det er LØN til Forbundskon
torets dygtige medarbejdere. Det er nemlig medarbejderne på
Forbundskontoret, der sørger for, at det overhovedet er muligt
at tilbyde de services og ydelser, som står til rådighed for med
lemmerne.
HANNE OLSEN
Hanne Olsen står for kursus
administrationen. Hun er den
der sørger for alt det praktiske
i forbindelse med bookningen
og afviklingen af kurser til
medlemmerne. Hun er også
den bærende kraft, når der skal
arrangeres Kongres, Hovedbe
styrelsesmøder og internationale arrangementer. Hanne holder
styr på, at formænd får de nødvendige koder, som de har brug
for til medlemssystemet osv. Herudover yder Hanne Olsen
telefonisk service når formænd og kasserere skal udskiftes og
vejledes i brugen af medlemssystemet, når medlemmer ringer
om manglende eksemplarer af Havebladet og om alverdens
andre ting, som medlemmerne og foreningerne har spørgsmål
til eller ønsker at bestille.
HANNE MUNK NIELSEN
Hanne Munk Nielsen er den
bærende kraft i forbindelse med
Havepræmieringen og den over
ordnede fordeling af præmier
mellem kredsene. Hun hjælper
også med kursustilmeldinger
og håndterer bestillinger på
diverse varer fra foreningerne.
Internt på kontoret er hun den, der står for kontakt til hånd
værkere og sørger for bestillinger af de ting, som kontoret har
brug for. Hanne Munk Nielsen er den ene af to medarbejdere,
som varetager bogholderi for de foreninger, som har tilkøbt
ydelsen Foreningsadministration – Økonomi.
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JIMMY JØRGENSEN
Jimmy Jørgensen varetager Kolo
nihaveforbundets overordnede
regnskab, herunder kontingent
opkrævninger i foreninger og
kredse, samt opkrævning af jord
leje i de tilfælde, hvor foreninger
ne genudlejer jorden af Koloniha
veforbundet. Jimmy håndterer
også en del regnskaber for de foreninger, som har tilkøbt ydel
sen Foreningsadministration – Økonomi samt står for admini
strationen af de fællesforsikringer, som foreningerne køber
gennem Forbundet. Sidst men ikke mindst er det Jimmy, der
står for opdatering af hjemmesiden.
THOMAS HERMANN LANG
Thomas Hermann Lang er konto
rets jurist. Han besvarer spørgs
mål af juridisk karakter fra med
lemmer og foreninger – både
telefonisk og på mail. Thomas va
retager også salg og tinglysning af
huse for de foreninger, der har
tilkøbt ydelsen “Foreningsservice
– Salg” ligesom han deltager i en række andre opgaver af for
skellig karakter – både juridiske (f.eks. forhandling af kontrak
ter og udarbejdelse af juridiske notater til Hovedbestyrelsen)
og ikke-juridiske (f.eks. support på vurderingssystemet).
GRETHE BJERREGAARD
Grethe Bjerregaard er kun på konto
ret en dag om ugen. Hun er redaktør
på Havebladet, hvor hun sørger for,
at de forskellige artikler bliver skrevet
til tiden. Hun er også “stemmen” på
den Grønne linje, hvor hun besvarer
havespørgsmål fra medlemmerne.
LOU DJURHUUS
Lou Djurhuus er kontorets studenter
medhjælper. Hun hjælper de øvrige
medarbejdere i kontoret med diverse
opgaver, f.eks. lettere økonomiop
gaver, hjemmesideopdatering, admini
strative opgaver i forbindelse med
“Foreningsservice – Salg” mv.
I næste nummer vil vi fortælle lidt om hvad Forbundsledelsen laver
i det daglige, når de ikke er til Hovedbestyrelsesmøder mv.

Kursusstatistik 2015/2016
Kolonihaveforbundet afholder hvert år en række kurser
for foreningernes bestyrelser og vurderingsmænd.
Fra og med 2016 afholdes vurde
ringskurser ikke længere af For
bundskontoret men af Kolonihave
forbundets kredse.
FORBUNDETS KURSER

Forbundets kurser afholdes forskellige
steder i landet, så alle kredse og for
eninger har mulighed for at deltage.
Underviserne på kurserne er medar

bejdere på Forbundskontoret, som
sidder med opgaverne til daglig. Der
er altså tale om undervisere, som ved
noget om kolonihaver, så kurserne
bliver skræddersyet til Kolonihavefor
eningers behov.
Siden midten af 2014 har kursi
sterne afleveret et evalueringsskema
efter kurset. Her skal de angive på en
skala fra 1-5, hvor enige de er i en

Jura
Spørgsmål
Gennemsnitsresultat for
kurserne som helhed

Kasserer

række udsagn. Skemaet nedenfor
viser resultaterne af det seneste års
evalueringer (andet halvår 2015/før
ste halvår 2016). Resultatet er baseret
på 223 kursusdeltagere fordelt på 15
kurser i hele landet (vurderingskurser
er ikke medtaget, da de ikke blev evalu
eret i slutningen af 2015, da det alle
rede var besluttet, at kurserne frem
over skulle afholdes i kredsregi).
Revisor

Dirigent

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

4,7

4,7

Ikke
afholdt

4,3

Ikke
afholdt

4,6

4,6

4,7

(5 = meget enig, 4 = enig, 3 = i nogen grad enig, 2 = ikke enig, 1 = slet ikke enig)
Resultatet af evalueringer viser, at kurserne rammer foreningernes behov ganske godt. Forbundet arbejder dog løbende
på at forbedre indholdet af kurserne.

NY foreningsservice
på Forbundskontoret
Nu kan foreningerne købe “Salg af huse” hos Forbundet.
I nogle foreninger er salg af kolonihavehuse ikke længere helt så enkelt som før i tiden. Der kan
være pant i husene, kloakeringslån, ejerforholdsproblemer, store pengesummer som skal depone
res, fortrydelsesret og en mængde andre ting, som kan svære at forholde sig til, hvis man ikke er vant til
opgaven. På baggrund af en række henvendelser fra frustrerede bestyrelser, som synes, at salg af huse var blevet for
tidskrævende og for kompliceret, udviklede vi i foråret 2016 ydelsen “Salg af huse”, som foreningerne kan benytte sig
af. Hvis foreningen vælger at benytte sig af denne service, betyder det, at Kolonihaveforbundet varetager alt papirarbej
det i forbindelse med salget, herunder udarbejdelse af lejekontrakt og købsaftale, opdatering af medlemssystem, hånd
tering af tinglysningsattester, deponering, afregning med sælger osv.
Hvis foreningen ønsker yderligere oplysninger om ordningen, kan de findes på Kolonihaveforbundets hjemmeside
under Serviceydelser (efter log-in).
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Set & hørt

H/F Blomsten fylder 100 år
Haveforeningen Blomsten på Østerbro i København blev stiftet den
5. oktober 1916. Derfor fejrer vi vores 100 års jubilæum med en åben
reception onsdag den 5. oktober 2016 på Festpladsen fra kl. 16-20.
Birgit Bech, Formand H/F Blomsten

75 års jubilæum
for H/F Strandparken

Haveentusiasterne

Lørdag d. 2. juli 2016 var ven
ner af haveforeningen, sam
arbejdspartnere og haveejere
på Skrænten inviteret til recep
tion kl. 12-15. Der blev budt
på godt humør, et lille glas og
en let snack.
Bestyrelsen i H/F Skrænten
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Haveforeningen Smørmosen havde
60 års jubilæum den 18. juni 2016.
Vi takker for nogle dejlige og
begivenhedsrige dage i den forbin
delse.
På bestyrelsens vegne
Pia Vallentin, bestyrelsen

Et stykke kultur blev fredet i 2001 af Svend Auken. Det er vi mange, der
er utroligt glade for. Og i H/F Strandparken er vi særdeles glade for at vi
blev gjort varige. Vi kunne nemlig i år, den 2. september, fejre 75 års ju
bilæum. Dagen blev markeret den 3. september med en reception fra kl.
13-16 i haveforeningen. Vi blev grundlagt i 1941 til stor glæde for “den
lille mand” i byen. Nu havde han mulighed for at dyrke kartofler, kål,
gulerødder og andre grøntsager til gavn for sin lille familie. Under krigen
var der trange kår. I mange familier, både boligmæssigt og økonomisk,
var det en stor gevinst at få en kolonihave. I dag er det også en stor ge
vinst at få en have herude, men det er nok mest fordi vi her i Strandpar
ken ligger så naturskønt med Storebælt som nabo. I dag går man ikke så
meget op i dyrkning på grund af små kår men det er et fristed, hvor man
kan bade og hygge med venner og familie. Dog skal der opdyrkes 10 %
af grundarealet med spiselige afgrøder. Vi håber så inderligt at folk vil
bevare det som det stykke kultur, det blev udlagt til.

H/F Skrænten
fejrede 60 års
jubilæum

H/F Smørmosen
fejrede 60 år

SEND ET PAR ORD
Har jeres forening jubilæum?
Har et af jeres medlemmer jubilæum?
Er er noget, I gerne vil fortælle
andre kolonister om?
Så send et par ord enten pr. post
eller e-mail til Kolonihaveforbundet, Frederikssundsvej 304 A,
2700 Brønshøj, info@kolonihave.dk.
500-600 anslag i alt er fint.
				
Red.

50 års jubilæum
i H/F Solvang
I foråret 1966 købte Niels og Lis
Bærentsen have 36 i Solvang for
500 kr. Den forrige ejer var blevet
ekskluderet pga. misligholdelse og
haven blev kaldt “lossepladsen”.
Efter de forhåndenværende søms
princip og ganske ved egn kraft fik
Nils og Lis med tiden banket Sol
vangs flotteste hus og have op. I be
gyndelser var haven mest til nytte
og i mange år var den børnevenlig,
men som de første i Roskilde anlag
de de en prydhave, der lige siden
er blevet præmieret hvert 5. år. Lige
bortset fra det år, hvor havekonsu
lenten påtalte utøj i en solbærbusk,
som Niels naturligvis omgående
gravede op og fjernede. Niels og
Lis medvirkede i kanal Roskildes
TV-udsendelse “Haveforeningen
Solvang nyder sommeren” i 2015,
hvor de viste haven frem og fortalte
historien.
Anne Marie Thomsen, formand for Haveforeningen Solvang i Roskilde

H/F Kana
fejrede 40 års jubilæum
Fredag den 26. august 2016 fejrede H/F Kana sit 40 års
jubilæum med en reception fra kl. 14-17 i fælleshuset.

H/F Nabkær 1
fejrede 40 års jubilæum
Lørdag den 11. juni 2016 fejrede H/F Nabkær 1 sit 40 års
jubilæum i Fælleshuset med en menu bestående af helstegt
pattegris og stor salatbar, 15 slags salater, baconkartofler,
flødekartofler og brød, øl, vand eller vin samt kaffe med kage.

40 års jubilæum
for H/F Vedbæk
Søndag den 4. september 2016 inviteredes alle i havefore
ningen til brunch i klubhuset fra kl. 11-14. Den 1. september
1976 flyttede haveforeningen fra Vedbæk til Skyttehaven
og det ville vi meget gerne fejre.

40 års jubilæum
i Søndervang
I år kan Amy og Knud Lauridsen fejre 40 års jubilæum
i deres kolonihave. Have 150 blev købt den 7. december
1976 i Københavns Byrets Skifteafdeling 2 for kr. 9.500,-.
Børnene Stine og Nicolas var på det tidspunkt 2 og 5 år,
så det var det helt rigtige tidspunkt at erhverve dette
skønne fristed. Det oprindelige hus er for længst revet
ned til fordel for et mere tidssvarende hus.
Stine Tode Lauridsen

Per Ysbæk Nielsen, formand

40 år jubilæum i
H/F Skovhaverne 1908 Skive
Jan Kristiansen havde 40 års jubilæum 1. maj i H/F Skovhaverne 1908 Skive. Jan har
i næsten alle årene været medlem af bestyrelsen i foreningen og er pt. næstformand.
Jan er en meget hjælpsom person og hver uge i sommerhalvåret hjælper han med at
klippe græs m.m. i foreningen. Vi i bestyrelsen er meget glade for at kunne trække på
Jan’s viden i foreningen. Hans datter Dorthe har også været med i alle årene, da hun
kun var få måneder gammel da de startede i foreningen. Hun er nu medejer af haven.
Vi fejrede Jan sammen med hans børn og arbejdsholdet i foreningen lørdag den
7. maj 2016, hvor han fik overrakt vase og fyrfadsholdere med kolonihaveforbundets
logo.
Vi ønsker Jan hjertelig tillykke med 40 års jubilæet i foreningen.
På foreningens vegne
Jens Peder Sørensen
Havebladet 4/2016
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Æresmedlemmerne K.Æ.K. på tur
Denne gang gik turen til Esbjerg hvor Else Marie og Allan Blom stod for
arrangementet. Vi mødtes på Hotel Britannia og kl. 14.00 var vi klar til
at tage på tur. Vi skulle ud på Fiskeri-og Søfartsmuseet Saltvandsakvari
et, Esbjerg. Vi så Maritime oplevelser ved Vadehavet og vi så Sælfodring.
Det var utroligt hvad damen, der stod for fodringen, kunne få de store
sæler til bare ved at give den en lille sild. Der var mange slags fisk, fugle
og hvalskeletter. Og man kunne fordybe sig i fiskeriets historie.
Det var K.Æ.K. s kontingent der betalte for entreen ligesom det dæk
ker drikkevarer ved spisningen. Da vi havde gået ca. 2. timer på Søfarts
museet gik turen hjem til hotellet igen, hvor nogle af os kørte en tur på
havnen hvor vi så nogle af de store borerigge.
Efter aftensmaden havde vi vores møde hvor vi talte om vores tur til
Hobro sidste år, som der var stor tilfredshed med. Vi talte også om kon
gressen hvor næsten alle æresmedlemmer deltog. Alle var også tilfredse
med selve Kongressen der blev afholdt under gode forhold og samtidig
havde ledsagerturen været en oplevelse for de deltagende. Det blev fore
slået, at næste møde skal afholdes på Fyn, nærmere bestemt i Kertemin
de. Flere medlemmer havde ordet og alle roste bestyrelsen og ikke mindst
Kolonihaveforbundet for den store interesse, der er for vores Æresmed
lemmer generelt.
Efter selve mødet drøftede nogle medlemmer om ikke det kunne ar
rangeres bedre, såfremt vores årlige træf kunne ske uden at være i for
bindelse med en weekend. Måske ville vort opholdssted have bedre tid,
og måske kunne det gøres billigere uden at sætte standarden på spil.
Om lørdagen var vi en tur på Fanø hvor vi fik gratis billetter af hotellet.
Vi havde en guide, Jesper Voss, med rundt på øen. Han havde boet på
Fanø i 11 år og var godt inde i sagerne.
Vores næste traf bliver tirsdag den 13. juni til torsdag den 15. juni
2017 hvor Jytte og Carsten står for arrangementet, så det glæder vi os til.
P.B.V., Per Ysbæk, Finn Johansen og nyt bestyrelsesmedlem
Allan Blom fra Esbjerg

Haveforenings
formænd fik “konge
lig” belønning
Haveforeningen Ringhaven i
Haderslev markerede sit 60 års
jubilæum den 28. maj med en
velbesøgt sammenkomst i det nye
klubhus. Blandt talerne var sel
veste “Dronning Margrethe”, alias
den lokale skuespiller Marianne
Rom, der under stort bifald hyl
dede haveforeningen og dens
ledelse samt overrakte “elefant
ordenen” til den nuværende for
mand, Marian Nissen, og hendes
to forgængere på posten, Jane
Lautrup og Jørn Søberg (den nu
værende kasserer).
Der var også festtaler af for
bundsformand Preben Jacobsen,
kredsformand Preben Sørensen
og havekonsulent Ole Daugård,
der alle hyldede kredsens mind
ste, men meget aktive, havefor
ening med 23 medlemmer.
Preben Sørensen

Naturens dag
Søndag den 11. september af
holdes Naturens dag – denne
gang med temaet “natur uden
alder”. For mange foreninger/
klubber er Naturens Dag anled
ning til at synliggøre den lokale
natur og møde mennesker med
interesse i friluftsliv. Det er Fri
luftsrådet og Danmarks natur
fredningsforeninger der samar
bejder om at promovere de
mange arrangementer og aktivi
teter, der finder sted på Natu
rens Dag. Se mere om hvad der
sker i dit område på www.natu
rensdag.dk
Red.
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Traditionen tro
i H/F Vibelund
Hvert år, Pinsemorgen kl. 09.00, står teltet
klar på plænen foran foreningshuset. Det er
klar med kaffe/te, rundstykker, ost, pålæg
og hvad dertil hører, samt en lille én at våg
ne på. I år var det lidt anderledes, for vi er
ved at bygge toiletbygning, så vi kunne ikke
have teltet på plænen, vi rykkede det op på
P-pladsen, ellers var alt som det plejer at
være. Der var to jubilarer, en 25-års jubilar,
Åse Truelsen fra have 96, og en 40 års jubi
lar, Ingrid Milé fra have 130, som fik diplom
og en gave i form af et foderbræt med min
deplade. Der blev solgt lotteri til den store
guldmedalje, i år havde vi fået ikke mindre
end 84 gevinster fra forskellige erhvervsdri
vende fra lokalområdet, så der var noget til
alle. Vejret var ikke ligefrem med os, så det
varede ikke længe inden gæsterne trak
hjemad, så ca. kl. 13.30 var festen slut.
Jørgen Erik Jørgensen, formand for
Haveforeningen Vibelund

Om H/F Smørmosen
For godt og vel 60 år siden lå der en mark i Bagsværd, mellem motorve
jen og Kagsåen og Klausdalsbrovej. Jordstykket ligger lige ned til en mose,
som gennem 800 år har heddet Smørmosen. Derfor navnet. Som fødsels
hjælpere var Landbrugsministeriets udvalg til fordeling af jord til inde
klemte husmænd og Kolonihaveforbundet, som var så forudseende at få
indføjet i oprettelsesdokumenterne, at haveforeningen skal være medlem
af Kolonigaveforbundet så længe det eksisterer. Det var medlemmerne
selv der købte jorden, så vi ejer den i dag og fungerer som en andelshave
forening.
Af de som oprettede foreningen er der kun en enkelt tilbage, vi andre
må grave i protokollerne hvis vi vil vide hvad der er sket gennem tiderne
og da foreningen blev 50 samledes der et stort billedmateriale, så det kan
ses at der er sket store forandringer.
I 1956 blev mange huse opført af pakkasser fra General Motors Bilfa
brik, Sunligth, eller hvor havefolkene arbejdede. Det ses også, at der var
en der lagde fliserne ved Bellahøj, der findes stadigvæk rester af dem. I
dag bygges der huse der er op til 60 m2, og 4,5 meter i højde, der er ind
lagt badeværelser, store terrasser og nogle har såmænd også en hems.
Hvornår foreningen fik sit første foreningshus er lidt uklart, men det
er udvidet flere gange. I dag har vi både plads til generalforsamling, fester
og private selskaber. Ved årtusindskiftet fik vi et vaskeri, nyt køkken, så
de fysiske forhold er stort set ideelle. Selv for de børn der gudskelov bli
ver flere af er der en fin legeplads.
Der er sket størst forandringer med fællesskabet, eller måske skyldes
det en lidt romantisk forestilling om fortiden, men med de nye huse og
fine forhold er fællesskabet os medlemmer
imellem også forandret. Vi har det ikke dårligt
med hinanden, tværtimod er vi flinke, men der
er mindre opbakning til foreningens aktiviteter.
Det er sikkert et generelt foreningsproblem,
men når man ser bort fra det, kan HF Smør
mosen fortsætte i 100 år mere.
Jens Juhl

Fra venstre mod højre, Ingrid Milé, formanden,
Åse Truelsen.

KOMMENDE NUMRE
AF HAVEBLADET 2016
Blad
Nr. 5

Planlagt til at udkomme
primo december

Kolonihaveforbundets hjemmeside
På Kolonihaveforbundets hjemmeside, www.kolonihave.dk, finer du
mange oplysninger om kolonihavelivet. Du har også mulighed for at
finde mange af de artikler, der har været bragt i Havebladet ved at
gå ind på Plantehjørnet.
Red.
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Kolonihavernes Dag
i Sønderjylland
Inspireret af fællesarrangementer som Havernes Dag og
Rosernes Dag, som både planteskoler og haveforeninger
gennemfører hvert år, vedtog Kreds Sønderjyllands be
styrelse at arrangere en fælles Kolonihavernes Dag.
De seks haveforeninger i Haderslev og Sønderborg
med tilsammen ca. 550 haver gennemførte arrangemen
tet søndag den 26. juni og var begunstiget af et herligt
solskinsvejr. Kolonister med åbne låger til deres haver
tog imod og viste rundt, ligesom der var åbent i fore
ningernes fælleshuse, hvor bestyrelsen kunne orientere
om dagliglivet i haverne og foreningerne.
Havekonsulent Ole Daugaard, Haderslev, deltog i
Kolonihavernes Dag i både Haderslev og Sønderborg og
hilste initiativet velkomment.
Arrangementet gav anledning til omtale i lokale dag
blade, ugeaviser og netavis samt lokal- og regionalradio
er, mens TV2 Syd efterfølgende bragte et indslag om
dagen fra haveforeningen Humlehaven i Haderslev.
Kredsbestyrelsen har også foreslået Kolonihaveforbun
det at gøre Kolonihavernes Dag til et landsomfattende
arrangement for både at skabe øget interesse for koloni
havesagen og for de enkelte haveforeninger rundt om i
landet.
Ud fra de sønderjyske erfaringer vil en sådan aktivi
tet på landsplan kræve en omfattende PR-indsats både
fra Kolonihaveforbundet, kredsene og de enkelte have
foreninger.
Interessen blandt haveinteresserede for sådanne
Åbent Hus-arrangementer er erfaringsmæssigt i høj grad
til stede, men budskabet skal forinden bredes ud på flest
mulige måder gennem de lokale medier og gennem me
re direkte information, bl.a. via de sociale medier.

Glimt fra de sønderjyske fællesarrangement
– her fra haveforeningen Sundeved i Dybbøl,
hvor der på dagen også blev holdt loppemarked i klubhuset.

Preben Sørensen, tekst, Eva Jacobsen, fotos
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Fleksibelt
MOBILT BREDBÅND
som du kan
TAGE MED PÅ FARTEN

220V I FRITIDSHUSET
Til lys, køleskab, tv

Som medlem af Kolonihaveforbundet
kan du spare mange penge på internet
hver måned - hele året!

Læs mere på www.tcgo.dk
Brug koden ”KHF”
TC-GO.DK er fleksibelt internet
UDEN abonnement - UDEN binding
72 42 43 40
hallo@tcgo.dk

SOLCELLEANLÆG
Solcelleanlæg fra Viva Energi leverer 220V til fx køleskab,
tv, lamper, mobil, pc, kaffemaskine og støvsuger.

ISER!

INTRODUKTIONSPR

roduktionsI denne måned til int
KR. 2450,priser! SPAR OP TIL

rkr
k
0
0
0
9
Spaarr 90
Sp

SolarMagic®
Solpakke 800Wh/600W

kr. 9.999,-

Solpakke 1.7KWh/600W

kr. 11.999,-

Solpakke 1.7KWh/2400W

kr. 17.999,-

Til alm. køleskab, lys, tv, pc, mobiltlf, iPad.
Strøm nok i højsommer og weekender.
250-255W panel (1x1,65m), 220V (600/1200W),
2,4kWh batterilager. Nr. 1369. Normalpris: 10.999,-

SPAR 1000,-

Som ovst. m/2 paneler. Strøm til hele sommeren.
2 paneler (2x1,65m). Nr. 1370, Normalpris: 12.999,-

SolarMagic er markedets bedste og billigste luftsolfan‐
gersystem, hvilket er dokumenteret i den eneste helt
uvildige test af luftsolfangersystemer i Danmark.
Den bedste gave du kan gi dig selv og dit havehus.

Særtilbud kun til kolonihavebladets læsere.

1 stk. SolarMagic model M40wall, som vist på bille‐
det Nu til 1.600,‐ normalpris 2.500,‐ spar 900,‐

Til kaffemaskine, støvsuger, microbølgeovn
& alt i solpakke 800Wh. Strøm til hele sommeren.
2x 255-255W paneler (2x1,65m), 220V/2400W, 4,8kWh
batterilager. Backup-indgang til ekstern 220V kilde.
Nr. 1492. Normalpris: 20.449,-

SPAR 1000,-

SPAR 2450,-

Alle anlæg er komplette med udførlig dansk monteringsvejledning. Husk også at
købe monteringsbeslag afhængig af tagtypen (200-600 kr. pr. panel).
Viste batterikabinet er tilbehør (Kr. 469,-). Priser er inkl. moms og uden montering.

Vi er danmarks førende indenfor batterianlæg!
Læs mere på vivaenergi.dk/fritidshus

(Passer til et hus på op til 50m2. Leveringsomkostninger 200,‐
kan kun bestilles ved tlf. henvendelse på 60231200, da prisen er
forbeholdt kolonihavebladets læsere)

SolarMagic, Kammersgårdsvej 36, 7760 Hurup
Tlf. 6023 1200 ‐ kontakt@solarmagic.dk
www.solarmagic.dk

Anelystparken 43B | 8381 Tilst
Tlf. 70 22 70 40 | www.vivaenergi.dk
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STORT
UDVALG!

OFFICIELLE FLAGDAGE 2016
5. sep
25. dec

På Danmarks-Samfundets hjemmeside
www.danmarks-samfundet.dk finder du
retningslinjerne for brugen af Dannebrog.

Levering med lastbil
eller afhent selv
Container udlejning

Vi foretager også reparationer,
montering af døre, vinduer, terrasser og udestuer. Endvidere udfører
vi havearbejde, træfældning
og flisearbejde m.m.

Forkert navn og
adresse på
havebladet ??

Beregn selv pris på
www.l-n-g.dk

Herluf Christensen
Herstedøstergade 25
2620 Albertslund

Husk at alle rettelser vedr. med
lemsnavn og adresse skal ske til
din egen haveforenings bestyrelse.

12:17

12/03/01

12:17

Slangerupvej 16 · 3540 Lynge

Tlf. 2442 3860
hcgenbyg@mail.dk

Red.
12/03/01

Muld
Spagnum
Barkflis
Træflis
Topdressing
Grus
Granitskærver

stalddøre med termoruder
terrassedøre
dobbelt terrassedøre
yderdøre
indvendige døre
termovinduer
glaspartier
energitermoruder
nye og brugte
radiatorer

Juledag

ganløse_q4

- også
i bigbags

I BRUGTE:

Danmarks udsendte

ganløse_q4

– gode tilbud
til haven

Side 1

Side 1

Åbent alle dage efter aftale
– også weekend og aften
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Kolonihavehuse &
sommerhuse
Indv. materialer
Råhus, indv. materialer
Råhus opstillet

Råhus opstillet
Råhus opstillet:

48 18 73 50
Åben hverdage kl. 7-16
Lørdag kl. 9-13

Indv. materialer
til færdiggørelse:

til færdiggørelse:
Indv. materialer
til færdiggørrelse:

Råhus, indv. materialer
og montering:

og montering:
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indv. materialer
og montering:
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Besøg voreiprøvehuse
Prøvehus
i Ballerup
Prøvehus
Ballerup
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i Ganløse

På adressen:
Måløvvej 99 – Ganløse
Kørevejledning: Se Krak kort side 114

Vi giver også gerne tilbud
ud fra egne tegninger

Prøvehus kan beses på adressen: Jernalderen 6, Ballerup.
Prøvehus kan beses
på adressen:
6, Ballerup.
Kørselsvejledning:
Jernalderen
ligger i Jernalderen
forbindelse med
Kørselsvejledning:
Jernalderen
ligger
forbindelse med
Rønstrupvej.
Kør ad Agerupvej
og drej
vedi Omegnens
Rønstrupvej. Kør(Kraks
ad Agerupvej
og drej ved Omegnens
fritidshaveforening
kort nr. 135)

fritidshaveforening (Kraks kort nr. 135)
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isolering
HELE
huset DVK-mærket.
● Alle
vinduer
er oplukkelige,
DVK-mærket
Alle
vinduer
erioplukkelige,
Vinduer
og døre
kanhuset,
flyttes
efter
Deres
● 100
mm isolering
i HELE
mere
efter
ønske
100
mm isolering
i HELE
huset
ønskeog
– vi
bygger
gerne
efter
Deres
teg● Vinduer
døre
kan
flyttes
efter
deres
ønske
– vi
Vinduer
og
døre
kan
flyttes
efter
Deres
ning.gerne efter Deres tegning
bygger
ønske
–
vi
bygger
gerne
efter
Deres
indvendig
beklædning:
3/4x4" profil-indv.teg● Indvendig
3/4x4”profilbrædder,
9,9 m2 ............... kr. 22.500
Nøglefærdige
huse,
indhent
tilbud.tilbud.
ning.beklædning:
Nøglefærdige
huse,
indhent
brædder,
indv. kvinta og alu-craft, indv.
kvinta
og plastfolie
indv. fyldningsdøre
Vinduer
ogog
døre
medmed
termoglas
lavenergi
Vinduer
døre
termoglas.
indvendig
beklædning:
3/4x4" profilfyldningsdøre.
Mellem kl. 17-18
Gulvbrædder,
1x
” ovntørret,
Gulvbrædder
eller
klikgulv
til6merpris
af endenotet,
Nøglefærdige
huse,
indhent
tilbud.
Tag:Gitterspær
Gitterspær
15°.
eternit,
sort. 100 mm ● Luksusgulv,
Tag:
15°.
B6 B6
eternit,
sort.
brædder,
indv.
kvinta
og
alu-craft,
indv.
Luksusgulv.
Gulvbrædder,
1x5"
ovntørret,
2
Vinduer
og døre
med
termoglas. alu-craft.
mineraluld.
3/4x4"
profilbrædder,
.
175,00
kr.til
perenmmerpris
lægger
vi
ávi160
kr.
pr.
m2
100
mm mineraluld.
fyldningsdøre.
endenotet,
lægger
til
en
merpris
á kr.
Mellem kl. 17-18
2
Tag:
Gitterspær
15°.plastfolie.
B6
eternit,
sort.
100 mm ● 39
Væg:
2x4"
tømmer.
Vindpap.
11x5"
profil44120
års
erfaring
kolonihavehuse og
3/4x4”
profilbrædder,
pr.
m medGulvbrædder,
Luksusgulv.
1x5" ovntørret,
brædder,
trykimprægneret.
100 mmalu-craft.
minemineraluld.
3/4x4"
profilbrædder,
28endenotet,
års erfaringlægger
med kolonihavehuse
og á kr.
sommerhuse
Væg:
2x4” tømmer.
Vindpap.
vi til en merpris
raluld.
3/4x4"
profilbrædder,
Væg:
2x4"
tømmer.
Vindpap.alu-craft.
11x5" profil- ● NYHED!
sommerhuse.
Vinduer
1x5”
profilbrædder,
trykimprægneret.
120 pr.
m2 og døre med termoglas/fabriksmalet
Biltelefon 4020-3753
Gulv: 2x4"
tømmer. 100 mm 100
mineraluld.
brædder,
trykimprægneret.
mm mine- ● Merpris
Merpris
ekstra
isolering
i sommerhuse. og
for for
ekstra
isolering
i sommerhuse
100 mm mineraluld.
28 års
erfaring
med
kolonihavehuse
Vindpap. 22 mm
spånplade. alu-craft.
Korskær 4, Ganløse, 3660 Stenløse raluld.
profilbrædder,
3/4x4” 3/4x4"
profilbrædder,
plastfolie.
sommerhuse.
NYHED: Nu også Sibirisk lærk mod merpris
Biltelefon 4020-3753
Gulv:
tømmer.
mineraluld.
Gulv: 2x4"
2x5” tømmer.
100100
mmmm
mineraluld.
Merpris for ekstra isolering i sommerhuse.
Vindpap.
22
mm
spånplade.
Korskær 4,
Ganløse,
3660
Stenløse
Vindpap.
22
mm
spånplade.
www.ganlosefritidsbyg.dk
Vi kommer ikke på Fyn og i Jylland

Tlf. 4818-3753

Tlf. 4818-3753
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Alle priser er inkl monterin
Vi hjælper gerne med at søge energitilskud
A++

SCOP

SCOP

A+++

A+++

15.50

0 kr.

18.50

13.98

0 kr.

5 kr.

Panasonic HZ9RKE-4
varmepumpe BluFin

LG Nordic
Prestige 9 PLUS

Mitsubishi Electric
MSZ-FH25

A+++. SCOP 5,3

A+++. SCOP 5,2

A++. SCOP 4,9

A++

A++

15.48

5 kr.

A+

14.98

12.50

5 kr.

0 kr.

LG Nordic
Prestige 9

Panasonic
NE9PKE-1

Mitsubishi Electric
MSZ-SF25

A++. SCOP 4,6

A++. SCOP 4,6

A+. SCOP 4,3

BESTIL NU PÅ
TLF. 70 26 70 16

Alt el-arbejde udføres i Deres
fritidshus, såvel ny-installation
som reparation og udvidelse
af bestående installation
til særdeles rimelige priser.

www.danskvarme.dk

Rengevej 11 ■ 4660 Store Heddinge ■ tlf. 20 33 48 78
mail: info@kbfritidshuse.dk ■ www.kbfritidshuse.dk

Birkedalhuset 02-05

Rabat til
pensionister
Erik Andersen. Statsaut. El-installatør

Henvendelse på vagttelefon

38 74 79 22

mellem kl. 6-9 og efter kl.19.30
Højstrupvej 30B · 2720 Vanløse · Tlf. 38 74 79 22

01/04/05

14:52

Side 1

Bjælkehytter i flot kvalitet
Indretning helt efter
dine ønsker og behov.
Udføres i 50, 70 eller
92 mm bjælker.

Fra ca.
1.700 kr./m 2
inkl. moms og levering

For mere information ring til Birkedalhuset
på tlf.: 24 20 60 09 eller se mere på www.birkedalhuset.dk
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