
TEMA:

 FORÅRSIDEER 
FRA SISSINGHURST 

 Et af de oversete haverum på Sis-
singhurst ligger lige vest for den hvi-
de have. Arealet kaldes Delos – nav-

net på en græsk ø – fordi det oprindelig 
var Vita Sackville-West og Harold Nicol-
sons idé, at det skulle være et rum, der 
mindede dem om de græske øer. Her skul-
le være vilde middelhavsplanter, og mel-
lem planterne skulle tilfældigt ligge brok-
ker og murrester, som var det fortidens 
ruiner, man genfandt her.

Resultatet blev dog aldrig, som det 
kendte ejerpar ønskede, og i dag er her en 
beplantning med forårsblomstrende små-
træer og buske over et bunddække af forårs-
planter og senere gode, robuste stauder.

BLÅT OG HVIDT 
DÆKKER BUNDEN
Stedet hedder stadig Delos, men burde 
måske omdøbes til magnoliahaven, for i 
forårstiden er her blomstrende hvidt, lyse-
rødt og violet fra de mange magnolier. De 
er plantet med så stor afstand, at der kom-
mer masser af lys til den blomstrende 
bund.

Blomstringen begynder med vinter-
gæk, erantis og perlehyacinter, senere 
dækkes bunden af balkan-anemone i blåt 
og hvidt og store grupper af italiensk skil-
la. De blå italienske skilla har præcis sam-
me nuance som anemonerne. Her og der 
er der plantet spansk skilla ind i den blå-

hvide blomsterbund, den blomstrer lidt 
senere og forbinder forårsfloret med stau-
dernes forsommerblomstring.

Imellem alt det blå og hvide står lyse-
gule grupper af fladkravet kodriver, julero-
ser og mange røde skud fra pæonerne, 
som tager over, når sommeren nærmer 
sig. Mellem pæonerne står forskellige stor-
kenæb og et par staudeklematis. Både pæ-
on og storkenæb har et godt og fyldigt løv, 
der hurtigt lukker hen over de visne for-
årsplanter og holder sig smukt resten af 
sommeren.

BARKFLIS HOLDER BALANCE
Pasningen består hovedsagelig af en grun-
dig gennemlugning om efteråret og i det 
tidlige forår samt nedklipning af stauder-
ne, inden de nye forårsplanter titter frem. 
Efter efterårsrengøringen dækkes arealet 
med barkflis, som over årene bliver omsat 
til et muldlag. Barkflisen vedligeholder en 
vis surhedsgrad, som ifølge overgartner 
Alexis Datta er tilstrækkelig sur til, at 
magnolierne og de to rododendron trives, 
og tilstrækkelig basisk til, at både juleroser 
og pæoner vokser godt.

I sæsonen må man luge efter behov, 
men det tætte plantedække og barkflisen 
skygger for fremspiring af frøukrudt. Her 
gælder det altså om – som i andre bund-
dækker – at sørge for at holde det flerårige 
ukrudt væk.

PLANTER I MAGNOLIAHAVEN
•  Forskellige magnolier.
•  Rhododendron angustinii. En rigtblomstren-

de, lavendelblå og stedsegrøn rododen-
dron, som ikke  kræver særlig høj surheds-
grad i jorden. Den er buskformet og bliver 
kun 1,4 meter høj under vore himmelstrøg. 
En af de rododendron, der også klarer fuld 
sol og er hårdfør.

•  Rhododendron oreotrephes har lyserøde 
blomster og stedsegrønne, blågrønne bla-
de. Som nyudsprungne er bladene særligt 
smukke og helt gråblå. I Danmark bliver 
den kun en busk på ca. en meters højde. 
Bladene er små og elliptiske. Også denne 
rododendron tåler sol og er ifølge over-
gartner Alexis Datta ikke særlig følsom 
over for jordens pH.

•  Skovstorkenæb, Geranium sylvaticum.
•  Bølget storkenæb, Geranium phaeum.
•  Silkepæon, Paeonia lactiflora.
•  Bonderose, Paeonia officinalis ssp. officinalis.
•  Julerose, Helleborus hybridus.
•  Balkan-anemone,  Anemone blanda.
•  Fladkravet kodriver, Primula elatior.
•  Italiensk skilla, Hyacinthoides italica.
•  Spansk skilla, Hyacinthoides hispanica.
•  Forskellige tidlige forårsløg og knolde som 

vintergæk, erantis, perlehyacint og krokus.

Dette tema er fyldt med idéer til forårshaven: Sarte blå-hvide blomstertæpper, lysende gule løgplæner, 
nøddegang i gulgrønt med vinrøde pletter og et bed med alle de forårsplanter og -løg,  

man kan tænke sig. De fleste idéer kommer fra Sissinghurst – den måske mest berømmede af alle 
engelske haver. Mest kender vi den fra sommertiden, men også om foråret byder den på mange ideer, 

som uden problemer kan overføres til din egen have.

TEKST OG FOTO MARIAN HAUGAARD STEFFENSEN JOURNALIST

Magnolier og rododendron står spredt over et bunddække i blåt, hvidt og lysegult

Italiensk skilla.

Balkan-anemone.

Magnolier på blomstrende tæppe

Balkan-anemone.

I forårstiden er 
frugthaven fyldt med 

blomstrende narcisser.

Magnolier og rododendron står spredt over et bunddække i blåt, hvidt og lysegult.
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 Det allerskønneste sted på Sis-
singhurst i forårstiden er The Lime 
Walk – lindegangen. To bede fyldt 

med alverdens forårsblomstrende planter 
løber, så langt øjet rækker, på hver side af 
en flisebelagt gang uden for de espalierede 
lindetræer. Også lindetræerne står i små 
firkantede bede med forårsplanter.

Her er lyslilla anemoner. Påskeliljer i 
hvidt, lysegult, gult og med orange eller ly-
serøde trompeter. Alle slags pinseliljer. 
Tulipaner fra de helt små, rødviolette bo-
taniske til høje hvide, lysegule og ikke 
mindst de lysende orange, som går igen 
gennem de to lange bede. Her er kejser-
kroner, perlehyacinter, vibeæg og mange 
andre Fritillaria.

Her er det hele, og det er ikke spor for 
meget. Det er dejligt.

Lindetræerne er udskiftet et par gan-
ge, og løgplanter og knolde skiftes jævn-
ligt, når der er behov. I dag er der også 
plantet stauder imellem de mange for-
årsløg, og kun nogle få blodribs er tilbage 
af de mange buske, som oprindelig stod 
over det lave løgtæppe.

BEDENE ER INDDELT I FELTER
Den mangfoldige beplantning er yndefuld 
og harmonisk og ligner ikke det farvestrå-
lende løgkatalog, man måske kunne fryg-
te. Det skyldes dels, at de hvide og sart gu-
le farver dominerer kraftigt gennem hele 
beplantningen. Påske- og pinseliljer, som-
mer-hvidblomme og masser af hvide vibe-
æg gentages gennem bedene, og mange af 
de hvidblomstrede løg er høje og ses tyde-
ligt på afstand. Dels er løgene plantet i 
harmoniske felter.

Inden for et felt på én til to kvadratme-
ter er de udvalgte planter i blid harmoni. 
Et sted ser man for eksempel blå perlehya-
cinter, små, cremehvide påskeliljer, et par 
gule skovtulipaner, hvide og violette vibe-

æg og høje, hvide påskeliljer i baggrunden, 
mens de hvide anemoner danner kant ud 
mod flisegangen.

I et andet felt har man plantet den lil-
le, lyserøde botaniske tulipan Tulipa bakeri 
‘Lilac Wonder’ sammen med blå perlehya-
cinter og vibeæg i hvidt og violet. Vibeæg 
er med sine neutrale farver og den ynde-
fulde klokke en plante, der går igen og bin-
der bedet sammen. I baggrunden står en 
stor gruppe af den lyslilla, kraftige anemo-
ne Anemone nemorosa ‘Robinsoniana’.

Endnu et eksempel på et felt, hvor be-
plantningen er i fin og sart harmoni, er et 
område, hvor en stor gruppe sart lysegul-
grønne påskeliljer sammen med rent hvi-
de påskeliljer danner baggrund for hvide 
anemoner, hvide og violette vibeæg, et 
drys af blå perlehyacinter og et par puder 
af den gulgrønne forårsvortemælk.

DEN FARVEGLADE 
OVERRASKELSE
Imellem disse harmoniske felter er plantet 
store grupper af orange tulipaner, kejser-
kroner eller varmt gule påskeliljer. Og det 
er en idé, der er værd at kopiere, for denne 
store beplantning ville være kedelig og 
forudsigelig uden den farveglade over- 
raskelse.

De farverige grupper har også den 
funktion, at de skiller de forskellige felter, 
så et nyt tema kan tages op i næste felt. 
Med mellemrum står en stor krukke med 
tulipaner, som løfter sig op over floret. I 
krukkerne er altid plantet sene, røde tuli-
paner, som tager over og liver op, når de 
orange falmer og visner.

STAUDER STRÆKKER 
SÆSONEN
For at få pauser mellem forårsløgene samt 
strække sæsonen er der plantet stauder, 
som også blomstrer tidligt. Ud over forårs-

vortemælk er her mange primula i mørke, 
varme farver og lungeurt i både rødt, blåt, 
violet og hvidt. Både forårsvortemælk og 
lungeurt har godt løv, der holder sig inter-
essant resten af sæsonen, når løgene er 
visnet ned.

Der vil uundgåeligt være en periode, 
hvor disse bede er triste at se på med de 
visnende blade fra løg og knolde. Forårslø-
genes blade skal have lov at visne i en pe-
riode på mindst seks uger efter afblom-
string. Når de visne løgblade er fjernet og 
dybtrøde flittigliser fylder de store potter, 
er gangen grøn og neutral.

LØG OG KNOLDE 
SKIFTES JÆVNLIGT
Hvert år er der løg, som skal skiftes ud, el-
ler der opstår huller i bedene, som skal 
lukkes med nye knolde og løg. De botanis-
ke tulipaner holder sig fint i årevis og bre-
der sig moderat ligesom mange af de øvri-
ge planter i bedene, men de forædlede 
sorter holder kun et par år.

Da gartnerne umuligt kan vide lige 
præcis, hvor der er plads, når løgene skal 
lægges i september og oktober, planter 
man de nyindkøbte forårsløg og -knolde i 
plantekurve. Plantekurvene dækkes med 
barkmuld og stilles til spiring om efter-
året. Når bladene kommer frem næste for-
år, og man kan se, hvor der er huller i be-
dene, plantes kurvene med de fremspirede 
nye forårsløg og -knolde.

I sæsonen luger gartnerne de lange be-
de en gang om ugen, og de fjerner afblom-
strede blomsterhoveder. Lugningen er 
hurtigt overstået, for bedene er tætpak-
kede med planter, men de holdes fri for 
flerårigt ukrudt. Finder man syge løgplan-
ter i sæsonen, bliver de omgående fjernet, 
så de ikke smitter andre. Om vinteren 
dækkes bedene med et lag ukrudtsfri kom-
post eller barkmuld. ➛

TEMA: FORÅRSIDEER FRA SISSINGHURST

Lindegangen med blomstertæpper
TEKST OG FOTO MARIAN HAUGAARD STEFFENSEN JOURNALIST  

1 Lindegangen er om foråret fyldt med blomstrende løg og knolde.  2 De lange bede domineres af hvide og lysegule farver.  3 De orange tulipaner og 
gule påskeliljer liver op blandt de bløde, lyse farver. De deler bedet ind i felter.  4 Her er tulipaner i alle størrelser. Den lille lilla er Tulipa humilis ‘Persian 
Pearl’, den lysegule er ‘Yellow Empress’, og den orange er ‘Orange Emperor’. Alle kommer igen år efter år.  5 Forrest ses rød lungeurt og forårsvorte-
mælk. Sommer-hvidblomme ses til venstre i billedet.  6 Et harmonisk felt med iberisk narcis ‘Jenny’, bredbladet perlehyacint, skovtulipan, vibeæg og den 
lyslilla anemone ‘Robinsoniana’.
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NOGLE PLANTER I LINDEGANGEN 
Planteplanen indeholder et ret stort udalg af narcisser og tulipaner, som sagtens kan skæres ned til færre forskellige. 

Løg og knolde
21. Bredbladet perlehyacint, Muscari latifolium. Tofarvet, blå, 20 cm.
16. Gul anemone, Anemone ranunculoides ‘Semipleniflora’. Gul, 10–15 cm.
5. Hvid anemone, Anemone nemorosa ‘Robinsoniana’. Lyslilla, 15 cm.
15. Hvid anemone, Anemone nemorosa. Hvid, 10–15 cm.
12. Hvidgul hundetand, Erythronium grandiflorum.
4. Iberisk narcis, Narcissus cyklaminius-hybrid ‘Jenny’. Hvid/gul, 25 cm.
17. Orkidé-narcis, Narcissus triandrus ‘Tresamble’. Hvid/lysegul, flere blomster pr. stængel. 35 cm.
18. Perlehyacint, Muscari armeniacum. Blå, 10–15 cm.
2. Påskelilje, Narcissus pseudonarcissus ‘Salome’. Hvid/lyserød, lang trompet, 35 cm.
8. Påskelilje, Narcissus pseudonarcissus ‘W. P. Milner’. Hvid/lysegul, lang trompet, 30 cm.
20. Påskelilje, Narcissus ‘Binkie’. Gulgrøn/gulgrøn, mellemlang trompet, 40 cm.
1. Sommer-hvidblomme, Leucojum aestivum ‘Gravetye Giant’. Hvid, 50–60 cm.
9. Tazet, Narcissus tazetta ‘Cheerfulness’. Hvid, fyldt, flere blomster pr. stængel, 50 cm.
19. Tulipan, Tulipa bakeri ‘Lilac Wonder’. Lyserød med gul bund, 15 cm.
14. Tulipan, Tulipa ‘Ballerina’. Brændt orange, liljeblomstret, 40 cm.
23. Tulipan, Tulipa ‘Diana’. Hvid, enkel, 30–40 cm.
10. Tulipan, Tulipa fosteriana ‘Orange Emperor’. Orange, enkel, 30–40 cm.
11. Tulipan, Tulipa fosteriana ‘Yellow Empress’. Lysegul, enkel, 30–40 cm.
13. Tulipan, Tulipa humilis ‘Persian Pearl’. Lillarød, smalle, linjeformede blade, 10 cm.
3. Vibeæg, Fritillaria meleagris. Ternet violet eller hvid, 25–30 cm.

Stauder
Forskellige primula er plantet ind imellem løg og knolde. 
7. Forårsvortemælk, Euphorbia polycroma ‘Major’. Gulgrøn, 25 cm høj, 50 cm bred.
6. Rød lungeurt, Pulmonaris rubra. Rød blomst, grønne blade, 35 cm høj. 
22. Plettet lungeurt, Pulmonaris saccharata. Rød-blå blomst, hvidplettede blade, 35 cm høj.

1 Et felt med Tulipa bakeri ‘Lilac Wonder’, vibeæg og anemonen ‘Robinsoniana’.  2 I forgrunden står den brune Fritillaria pyrenaica, mens den gulgrønne 
påskelilje ‘Binkie’ ses bagerst i bedet.  3 Tulipanen ‘Diana’ og Narcissus canaliculatus.  4 I forgrunden står den sart lyseblå Ipheion, Ipheion uniflorum. 
5 Rundt om lindetræerne er små, fine bede.  6 Der er alle farver i de lange bede. Hvidgul hundetand står foran påskeliljen ‘Salome’.

1 2 9 10 17 23 3

9

20

22

7

319 21

15

7

18

3

5 17 10

1211

1415

4
15

11

16
8

7

12 3
14

13
3

618

7
63

5
17

3

4

3

Avnbøghæk

Flisegang

2 m
eter

1 2

3 4

5 6

AKVAREL LAILA SØLAGER

HAVEN MARTS 2007 4140 HAVEN MARTS 2007



tommasinianus, som er god til forvildning, 
den sår sig villigt.

PÅSKE- OG PINSE-
LILJER I DRIVER
I Sissinghursts løgplæne bruger man alle 
mulige forskellige påske- og pinseliljer, og-
så dobbelte og gule med stærkt orange 
trompet. Mange ville måske nøjes med ty-
per, der har et mere naturligt udseende, 
men på dette store areal indgår også de 
mere forædlede typer i fin harmoni med 
de øvrige. Løgene er plantet i store uens, 
langstrakte driver, og farven domineres af 
de mange hvide blomster.

Tulipaner kan imidlertid også være 
smukke i blomsterengen. Mange af de for-
ædlede sorter må dog udskiftes med få års 
mellemrum. Den vilde art Tulipa saxatilis 
forvilder sig godt, men kræver veldrænet, 
lidt tør jord. Også hybrider af Tulipa foste-
riana samt de robuste ‘Appledorn’ kan 
bruges i løgplænen.

Husk at løgplænen først må slås, når 
løgplanternes blade er visnet ned. Altså 
tidligst seks uger efter at de sidst blom-
strende løg er afblomstret. Herefter hol-
der man plænen slået indtil næste forår, så 
de nye vintergækker og krokus vokser 
frem i kortklippet, grønt græs.

 Mange har en romantisk drøm om at 
skabe en blomstereng i haven. Må-
ske har du prøvet, men har opgivet 

igen, for det er svært, medmindre man har en 
meget næringsfattig og tør jord. Hvis du har 
en almindelig, god havejord, tager græsset 
hurtigt over og udkonkurrerer det yndige 
blomstertæppe, du havde forestillet dig. Kun 
mælkebøtterne kan rigtig tage konkurrencen 
op, men det er almindeligvis ikke disse blom-
ster, drømmen handler om.

En løgplæne er derimod en mulighed for 
de fleste, og den giver lidt af den samme stem-
ning som den vilde blomstereng.

BLOMSTRENDE LØGTÆPPE
UNDER FRUGTTRÆER
På Sissinghurst er der en stor frugthave med 
frugttræer i alle aldre. Efter en storm beslut-
tede gartnerne at plante nye frugttræer løben-
de hen over årene for at sikre, at frugthaven 
kunne leve kontinuert herefter – at ikke alle 
træer på én gang skulle blive gamle og sårbare. 
I sommertiden er her slåede gange igennem en 
tæt pels af blomstrende græs, og i de største 
frugttræer hænger yndefulde roser som Rosa 
multiflora ‘Kiftsgate’ og ‘Felicité Perpétué’.

Men i forårstiden er her et blomstrende 
løgtæppe af pinse- og påskeliljer, vibeæg og 
bluebells, Scilla non-scripta. I det tidlige forår er 
her vintergækker og den lyslilla krokus, Crocus 
 
Den orange tulipan Tulipa fosteriana ‘Orange 
Emperor’ er velegnet i løgplænen, hvor den over 
årene formerer sig. Her i frugthaven ved Penshurst 
Place.

FORÅRSLøG TIL PLæNEN
Navn Farve Højde i cm

Vintergæk, Galanthus nivalis Hvid 10

Krokus, Crocus tommasinianus Lyslilla 10

Spansk skilla, Hyacinthoides hispanica Blå, hvid, lyserød 25

Vibeæg, Fritillaria meleagris Rødviolet, hvid 25

Påskeliljer, Narcissus:

- ‘February Gold’ Gul/gul, lang trompet 25

- ‘Dutch Master’ Gul/gul, lang trompet 40 

- ‘Ice Follies’ Hvid/hvidgul, kort, bred trompet 35

- ‘Jack Snipe’ Hvid/gul, kort trompet 20

- ‘Mount Hood’ Hvid/hvid, lang trompet 40

- ‘Thalia’ Hvid/hvid, flerblomstret 30

- ‘W.P. Milner’ Lysegul/lysegul, lang trompet 20

Pinselilje, Narcissus poeticus Hvid/orange, gammeldags pinselilje 40

Tulipaner:

Tulipa saxatilis Rødviolet 20

Tulipa fosteriana-hybrider

- ‘White Emperor’ Fløde-hvid 35

- ‘Red Emperor’ Rød 35

- ‘Orange Emperor’ Orange 35

- ‘Yellow Empress’ Gul 35

Tulipa ‘Apeldoorn’ Rød 50

Tulipa ‘Golden Apeldoorn’ Gul 50

TEMA: FORÅRSIDEER FRA SISSINGHURST

Løgplæne med narcisser og tulipaner

TEKST OG FOTO MARIAN HAUGAARD STEFFENSEN JOURNALIST

I frugthaven ved Sissinghurst er der løgplæne i forårstiden.
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I haven ved Sissinghurst er der en 
nøddelund, hvis indretning nemt 
kan inspirere til at indrette et min-

dre haverum i en typisk dansk have. Nød-
delunden ved Sissinghurst er hverken Vita 
Sackville-Wests eller Harold Nicolsons 
værk. I deres tid var her et farvestrålende 
tæppe af primula, men på grund af hassel-
buskenes tiltagende skygge og primulaer-
nes aftagende sundhed måtte dette bund-
dække erstattes.

I dag er skovbunden tilplantet med til-
fældige store og mindre grupper af lave skov-
bundsplanter, som får lov at brede sig ind 
imellem hinanden. Udtrykket er naturligt og 
let med farver i gulgrønt, hvidt og lysegrønt, 
som hist og pist forfriskes af blåt, lilla eller 
vinrødt i vår-kærminde, viol og treblad.

Det gulgrønne lys, som præger hele 
beplantningen i forårstiden, skyldes den 

stedsegrønne lundvortemælk, gulgrøn mi-
liegræs og den toårige lundgylden, som 
sår sig villigt mellem bregnerne. Vorte-
mælken flytter sig lidt rundt på arealet – 
gamle planter dør, og nye vokser frem i 
randen af den gamle gruppe. Hvor vorte-
mælken forsvinder, overtager hvid ane-
mone, violer eller lundgylden. Beplantnin-
gen er ikke statisk. Så længe der er en 
rimelig balance mellem planterne, får de 
lov at flytte sig og så sig.

 
VINRØD TREBLAD  
FANGER BLIKKET
Den gule farve finder man også i den ret 
ukendte uvularie og i de mange lysegule 
kodrivere, der vokser på stedet. Uvularie 
vokser fra øverligt liggende rhizomer, den 
er flerårig og foretrækker en humusrig 
skovbundsjord og halvskygge. Den blom-

strer i april–maj og bliver ca. 30 cm høj. 
Hvidt kommer fra anemoner, hvid spansk 
skilla og hvidrandet kantet konval.

Store grupper af bispehue og bregnen 
almindelig strudsevinge samt løvet fra 
skov-storkenæb giver grønne pauser, 
mens den vinrøde treblad fanger opmærk-
somheden med de store trekoblede blade 
og den iøjnefaldende mørke blomst. En 
farve, man genfinder i de store blade af 
kronerabarber og de nye skud fra en mørk-
bladet fredløs, der titter frem her og der. 
Den dybe, vinrøde farve liver op i det gul-
grønne flor, som ellers nemt ville blive for 
ensfarvet til det store areal.

Når bunden er dækket af et tæppe som 
dette, er det naturligvis ikke muligt at 
vandre i haslernes skygge. Man må nøjes 
med at nyde synet på afstand. Det er til 
gengæld også fuldt tilstrækkeligt.

PLANTER I NøDDELUNDEN
Hassel, Corylus avellana ‘Lambert Filbert’, ‘Lang Tidlig Zeller’ eller ‘Nottingham Prolific’.
1.  Lundvortemælk, Euphorbia amygdaloides var. robbiae.
2.  Miliegræs, Milium effusum ‘Aureum’.
3.  Lundgylden, Smyrnium perfoliatum.
4.  Uvularie, Uvularia grandiflora.
5.  Fladkravet kodriver, Primula elatior.
6.  Hvid anemone, Anemone nemorosa.
7.  Kantet konval, Polygonatum odoratum ‘Variegatum’.
8.  Spansk klokkeskilla, Hyacinthoides hispanica ‘Alba’.
9.  Bispehue, Epimedium.
10. Almindelig strudsevinge, Matteuccia struthiopteris.
Skov-storkenæb, Geranium sylvaticum ‘Mayflower’ (lilla blomster) plantes  
sammen med skovanemone og klokkeskilla.
11. Treblad, Trillium sessile ‘Rubrum’.
12. Vår-kærminde, Omphalodes verna.

TEMA: FORÅRSIDEER FRA SISSINGHURST

Skyggefuld nøddelund med gulgrøn bund
TEKST OG FOTO MARIAN HAUGAARD STEFFENSEN JOURNALIST  AKVAREL LAILA SØLAGER

BESKÆR HASSELBUSKENE
•  Når hasselbuskene er vokset til, skal de beskæres hver vinter, så man 

fornyer busken på 3–5 år. Det vil sige, at en femtedel til en tredjedel 
af de gamle grene skæres væk ved grunden hver vinter.

•  I løbet af foråret vil der sikkert komme mange nye skud, hvor den 
gamle gren blev fjernet. Tynd ud i de nye skud. Der skal blot ét til at 
erstatte den gamle gren.

•  De afskårne hasselkæppe er gode i urtehaven til ærte- og bønnesta-
tiver, afmærkningspinde mm.

• Læg gerne et lag kompost på hele bunden i løbet af vinteren.
• Det er nemmest at gennemluge skovbunden om efteråret og i det 

tidlige forår. Pas især på, at flerårigt ukrudt ikke får fat, ellers overtager 
det hurtigt hele bunden.

Tv. : Den gulgrønne lundvortemælk dominerer, og de vinrøde blade fra kronerabarber 
og blomsterne fra treblad giver variation.  Midt: Fladkravet kodriver og hvid anemone fletter 
sig sammen i udflydende grupper. Th.: Uvularia.

SÅDAN FÅR DU  
EN LILLE NØDDELUND
Vælg mindst to forskellige storfrugtede has-
ler, som kan bestøve hinanden. Og plant dem 
med god afstand, ca. 3 meter, hvis der er tale 
om en lille gruppe. Hvis der er tale om en 
nøddegang, da med 4–6 meter mellem ræk-
kerne. Jorden skal være helt fri for flerårigt 
ukrudt som for eksempel skvalderkål, bræn-
denælde og kvik.

Plant store, lidt udflydende grupper af 
hver af de udvalgte skovbundsplanter, og lad 
nabogruppen blande sig lidt i kanten.

I lidt afstand fra den store gruppe planter 
man en mindre af samme art, og i endnu stør-
re afstand plantes en endnu mindre. Så virker 
det, som om planterne har bredt sig ved na-
turens hjælp.

Det er vigtigt, at beplantningen er klart 
domineret af de gulgrønne, gullige, grønne og 
hvide planter. De vinrøde, violette og blå skal 
kun indgå her og der.

Hassel
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