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TEKST og FoTo: MAriAN HAugAArd StEffENSEN ,  JournaliST

Dahlia
drøN

Det var, da Jens Milbak Mortensen satte køerne ud 
og gik på efterløn, at det virkelig greb om sig. 
Så meget at en hel mark i dag står i fuldeste, 

farverigeste flor i sensommeren. 
Her blomstrer 1.000 georginer 

i alle former og kulører.
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Ulla og Jens Milbak Mortensen er medlemmer af 
Dansk Dahliaselskab. De er blandt de meget aktive 
medlemmer, der holder åben have og kurser i pas-
ning af georginer – som i daglig tale også kaldes dah-
lier.
 De meldte sig ind for fem–seks år siden, for de 
ville have mere information om dyrkningen, de nye 
sorter, udstillinger, åbne haver med mere. Den infor-
mation kunne de få i Dahliaselskabets blad, som ud-
kommer fire gange årligt, og gennem selskabet træffer 
de ligesindede, så de kan diskutere det interessante 
emne.
 Gennem selskabet kan de også købe nye knolde. 
Køber man dem her, er man nemlig sikker på, at det 
er de rigtige, man får. Det kan man slet ikke være sik-
ker på, hvis man køber dem i handlen i øvrigt.

georginer på livsstils-niveau
Når medlemmerne besøger hinanden, bytter de 
knolde og gode tips, for ikke to havefolk har helt de 
samme erfaringer med, hvordan tingene lykkes. Her 
nordenfjords, hvor Ulla og Jens bor mellem Brønder-
slev og Sæby, er der stadig kun 15–20 medlemmer. 
Men de håber, der snart kommer flere, de kan dele 
passionen med. Når man dyrker georginer på dette 
niveau, er det nemlig ikke længere kun en hobby, 
men en livsstil, fortæller de to entusiaster.
 Haven ved gården i det kuperede landskab ved 
Jerslev er stor og alsidig. Her er spændende træer 
og buske, masser af roser og stauder, en vinmark er 
kommet til – og altså georginerne, som de er fælles 
om, men det er især Jens, der tager ansvaret for det 
store pasningsarbejde, fortæller Ulla.

Læg knoldene, når jorden er lun
Sæsonen begynder i maj, når jordtemperaturen er 
så høj, at knoldene spirer hurtigt og godt. Familien 
Milbak anbefaler, at man venter, til temperaturen er 
10–12 grader, der hvor knoldene skal puttes ned. 
Lægger man dem i kold jord, er der stor risiko for, at 
de ikke spirer, men rådner i jorden.
 Da Ulla og Jens har masser, er det helt umuligt 
at forspire knoldene. Derfor bliver de plantet direkte 
ud i marken, der i forvejen er muldet og god med 
gammelt, velomsat komøg, som er fræset ned i den 
fede lermuld i vinterperioden.
 Har man færre knolde, kan man forspire dem, 
inden de lægges. Opbevarer man dem for eksempel 
i kasser med spagnum vinteren over, kan man fugte 
spagnummen op, når plantetiden nærmer sig. Så be-
gynder knoldene at spire, og de har nu et forspring, 
når man planter dem ud i haven, fortæller Ulla og 
Jens.

Bind georginerne op
Herefter er det bare at vente, til de spirer frem. Midt 
på sommeren får de et drys gødning. Jens bruger 
NPK 15-3-18, som indeholder meget kalium og ikke 
for meget kvælstof. Kvælstoffet får bare planterne til 
at sætte en masse blade, men der bliver ikke særlig 
mange blomster.
 De store georginer bliver mandshøje, og selv-

om stænglerne også er kraftige, kan blæsten nemt 
knække dem, hvis de ikke bindes op. Jens og Ulla 
har georginerne samlet i store bede, og de binder de 
mange planter op ved at spænde et net ud over be-
dene 60–70 cm over jorden – lidt afhængig af, hvor 
høje planterne bliver. Nettet er fastgjort til pæle, som 
er banket i jorden med passende mellemrum.
 Efterhånden vokser georginerne igennem nettet, 
og det holder så blomsterstænglerne naturligt adskilt 
og støtter dem, når det blæser. Det er vigtigt, at nettet 
ikke spændes ud i så brede baner, at man ikke kan nå 
ind til midten af bedene. For når blomstringen går i 
gang, skal man være her hver eneste dag, anbefaler 
Ulla og Jens Milbak.

fjern trætte blomster
Det er klart, at de hver dag må en tur om i den ba-
gerste del af haven, når tusind georginer blomstrer. 
De har valgt at plante, så farverne står blandet. Ét år 
forsøgte de sig med farveopdelt plantning, hvor de 
lyserøde stod sammen, de røde sammen og så videre. 
Men det blev simpelthen for kedeligt. Man lagde slet 
ikke mærke til alle de mange sorters forskellighed. 
Året efter gik de tilbage til at plante blandet, og det 
er et opløftende syn, som selv den tristeste må blive 
glad af.
 Jens og Ulla går dog ikke kun ud til georginerne 
for det fantastiske skues skyld, men også for at pille 
dem. »Klip blomsterhovederne af, så snart de begyn-
der at se lidt visne ud,« er den entydige anbefaling. 
Mange nænner det ikke, men man får tusindfoldigt 
igen, hvis man gør det, fortæller Ulla. De nye knop-
per kommer meget hurtigere.
 Derfor går de her et par timer hver eneste dag 
med hver sin saks, en kurv og en trillebør og fjerner 
de blomster, der ser lidt trætte ud.

toppen skal have frost
Når efteråret er over os, og frosten for alvor får fat, er 
det tid at tage knoldene op. Man skal ikke begynde 
for tidligt – heller ikke for sent. Når georgine-toppen 
får frost, bliver den brun og grim, og nu skal knol-
dene op, inden frosten går i jorden. Det er Jens og 
Ullas erfaring, at toppen skal have frost, og den må 
gerne visne helt ned, inden man tager planterne op, 

1  ‘Severins Triumph’ 
er en dekorativ geor-
gine med blomster 
så store som tal-
lerkener.

2  ulla og Jens Mil-
bak Mortensen kan 
næsten blive væk i 
lutter georginer. Den 
lilla er sorten ‘oslo’, 
den lyserøde er ‘Se-
verins Triumph’.

3  Man forstår navnet 
‘Populair guest’– 
populær gæst – hos 
denne perfekte 
kaktus-type.

4  ‘Peter’. 2

3 4
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for de skal nå at trække toppens saft og kraft tilbage i 
knoldene – de skal afmodne.
 Et år tog de knolde op lidt for tidligt, og det gav 
problemer med opbevaringen. Knoldene var stadig 
meget aktive, de åndede, og når knoldene ånder, så 
producerer de vanddamp og varme. Jo varmere de 
har det, jo mere aktive er de. Man kender det fra 
kartoffelkuler. Ligger kartoffelknoldene for varmt i 
kulen, og kan de ikke komme af med overskudsvar-
men, så kan det ende med, at de bliver ødelagt af 
den varme, de selv producerer. Og sådan er det altså 
også, selvom knoldene er georginer.

Styr på at opbevare
Som tidligere landmand er Jens vant til at finde prak-
tiske og rationelle løsninger. Håndteringen af georgi-
neknoldene er sat i system, for ellers ville der være 
stor risiko for, at de mange sorter blev rodet sammen. 
I kostalden, hvor der er god plads, nu der ikke læn-
gere er køer på gården, har Jens lagt lægter på gulvet. 
De deler gulvet ind i felter, og hvert felt har et num-
mer, som svarer til én georginesort. Her lægger Ulla 
og Jens de nyoptagne knolde, så de kan tørre.

Sørg for udluftning
Når jorden på knoldene er tør, tager Jens sin kom-
pressor – for sådan en findes der naturligvis også på 
en gård – og blæser knoldene rene for jord. Stilkene 
klippes af, så de højst er et par centimeter lange.
 Herefter lægges de rene og tørre knolde i flamin-
gokasser, som også er nummererede, og kasserne stil-
les ind på hylder i et rum i stalden. Nogle år har Jens 
dækket knoldene med tør savsmuld, men det har 
måske udtørret dem lidt. Næste år vil han prøve med 
tør spagnum – ikke to georginedyrkere har helt de 
samme erfaringer, så Ulla og Jens anbefaler, at man 
prøver sig frem til den løsning, der passer bedst.
 I opbevaringsrummet bliver temperaturen styret 
af en termostat, så der er mellem 5 og 8 grader døgnet 
rundt. Man skal passe på, at temperaturen ikke bli-
ver for høj, for selvom knoldene nok er afmodnede, 
så ånder de stadig, blot i et roligere tempo – det gør 
alt levende.
 Også luftfugtigheden skal holdes lav for at undgå 
svampeangreb. Jens kan ved at fjerne en plade skabe 
direkte udluftning gennem skorstenen, og på den 
måde kan han sænke både temperatur og fugtighed i 
rummet.

Læg tynde knolde i sand
Georginesorter med store, kødfulde knolde kan fak-
tisk ikke få det for tørt. Men der findes også sorter 
med helt tynde knolde. Dem lægger Jens og Ulla i 
en kasse og dækker med tørt sand, for det mindsker 
fordampningen.
 Nye planter, som er produceret fra stiklinger, får 
lov at overvintre i potterne. De lader ganske enkelt 
jorden tørre helt ud i potterne og stiller dem så ind 
i vinteropbevaringsrummet sammen med de øvrige 
knolde.
 Vinteren igennem ser Ulla og Jens til de mange 
knolde, kontrollerer temperaturen og fugtigheden og 

lufter ud, når det er nødvendigt. Bedene får et lag 
velomsat komøg, som bliver fræset ned, og så er der 
klar til en ny sæson. I april sår de nye georginer, og 
snart er det tid at lægge de tusind knolde, som måske 
er delt og blevet til flere. Det hele begynder igen.

Georginer i 
Jens og Ullas have
Her er bare et lille udvalg af de mange forskellige 
sorter i Ulla og Jens Milbaks have:

‘Apache’ er en mørkerød kaktusgeorgine med fligede 
spidser. Nogle sorter er tilbøjelige til at vise knap – 
den gule blomsterbund, som ses midt i blomsten. Det 
er en egenskab, man egentlig ikke ønsker for denne 
type af georginer. Sød er den alligevel, den bliver 
100–125 cm høj.

‘Aurora’s Kiss’ er en ball-type, der blomstrer flittigt 
med nærmest sortrøde, runde blomsterkugler. En 
særlig finesse er, at kronbladene bøjer sig så meget 
tilbage, at de næsten rører stænglen. 100 cm høj.

‘Blue Bayou’ er en såkaldt anemoneblomstrende ge-
orgine, som bliver omkring 100 cm høj. Den har en 
kraftig vækst.

‘Caribbean fantasy’ hører med sin brogede fremtoning 
til den type, man enten elsker eller hader. Det er en 
meget busket georgine, som bliver omkring 100 cm 
høj. Den hører til gruppen af dekorative georginer.

‘Eveline’ er med sine fine, lilla farvetegninger på den 
rent hvide blomst en af de mest populære sorter. Det 
er en ball-type, der er meget let at dyrke og opbevare. 
125 cm høj.

‘grace’ er en dansk sort. En kaktusgeorgine, som er 
meget blomsterrig og som hurtigt bliver til mere. Den 
bliver 180 cm høj eller mere.

‘Kenora Macob‘ er en flot semikaktus på 130 cm. Lidt 
vanskelig at opbevare, da den tykke stængel er svær 
at tørre, og der derfor let opstår råd i knoldene i vin-
tertiden.

‘Oslo’ er en meget gammel sort, som næsten var for-
svundet fra Danmark, indtil Ulla og Jens Milbak fik 
et eksemplar forærende fra en gammel kvinde i na-
bolaget. Hun havde den fra sin mor. Da Mogens Dam, 
som er sekretær i Dansk Dahliaselskab, var på besøg i 
Jerslev hos Ulla og Jens, genkendte han den som sor-
ten ‘Oslo’, og den er nu opformeret og udbredt hos 
medlemmerne af Dansk Dahliaselskab.

‘Peter’ er en gammel georgine, der er gået i arv fra ge-
neration til generation. Yndig med det fine farveskift 

5  Den hvide geor-
gine med de fine, 
lilla kanter er sorten 
‘Eveline’, en ball-
type.

6  ‘Sunny Boy’.

7  Denne skønne, 
lilla, dekorative 
sort har fået navnet 
‘Svigermor’.

8  ‘apache’ er en 
rigtig rødhud af 
kaktustypen. Denne 
gruppe bør ikke vise 
den gule kurvbund, 
som denne plante 
gør, men smuk er 
den.

9  Hos den anemo-
neblomstrende ‘Blue 
Bayou’ danner de 
midterste småblom-
ster korte rør.
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fra knop til fuldt udsprungen blomst. 90 cm høj.

‘Populair guest’ er en gammel sort med fligede spid-
ser. Den bliver omkring en meter høj, og er desværre 
vanskelig at overvintre.

‘Severins triumph’ er en ret gammel sort, som blev 
forædlet i Berlin og kom på markedet i 1933. Den har 
meget store blomsterhoveder, farven er rent lyserød, 
og hos Ulla og Jens bliver den mere end mandshøj. 
Kaldes også ‘Beauty of the Garden’.

‘Sommernat’ kaldes også ‘Summer Night’ og ‘Nuit 
d’été’. En ret ny sort. Den vokser kraftigt, bliver om-
kring 125 cm høj og har sortrøde kaktusblomster.

‘Spartacus’ er mørkerød og meget storblomstret. 
Blomsten kan blive op til 25 cm i diameter. Det er en 
dekorativ georgine med frodig vækst og meget blom-
sterrig. 125 cm høj.

‘Sunny Boy’ er en god, stabil sort, som bliver omkring 
100 cm høj.

‘Svigermor’ er en rigtig gammeldags sort, som bliver 
både høj og busket. Fine blomster på korte stilke. 
Med sine 170 cm og sin buskede vækst er den veleg-
net som en blomstrende sensommerhæk.

Sådan passer Ulla og 
Jens deres georginer
•  Rens jorden, og giv den en god gang kompost, 

som fræses eller graves ned.
•  Læg knoldene, når jordtemperaturen er 10–12 

grader.
•  Gød med et drys af en kaliumrig gødning.
•  Sæt opbindingsstativer eller -net op til de høje 

sorter.
•  Klip blomsterhovederne af ved bladhjørnet, når 

de ser trætte ud.
•  Tag knoldene op, når toppen er visnet ned, og 

inden frosten går i jorden.
•  Læg knoldene til tørre.
•  Blæs eller børst den værste jord af knoldene.
•  Læg dem i kasser og stil dem ved 5–8 grader.

Dahlier klassificeres 
efter udseende
Fra naturens hånd er Dahlia en enkeltblomstrende 
kurvblomst og ret beskeden i størrelsen. Der findes 
omkring 30 vildarter, men som med alle andre ha-
veplanter har ihærdige planteforædlere krydset og 
udvalgt blandt de vilde arter, så der i dag er regi-
streret omkring 50.000 forskellige sorter af Dahlia x 

variabilis, georginer. Man inddeler de mange sorter 
i klasser / grupper efter blomsternes udseende. Det 
gør det lidt mere overskueligt at finde ud af, hvilken 
georgine, man taler om. Klassifikationen er internati-
onal og indeholder ud over nedenstående inddeling 
i blomsterform også farvekategorier og størrelseska-
tegorier.

1. Enkeltblomstrende. Tydelig kurvbund omgivet af 
en enkelt række randblomster*, som kan være let 
overlappende.

2. Anemoneblomstrende. Kurvbunden er ikke synlig. 
Midt i blomsten sidder korte, rørformede skiveblom-
ster, som danner en tæt gruppe. Omkring denne grup-
pe sidder en eller flere rækker af flade randblomster.

3. Halskrave. Kurvbunden er synlig og omgivet af en 
krave af randblomster med korte kronblade, som 
igen er omgivet af randblomster med flade kronblade 
af normal størrelse.

4. Nøkkerose. Fyldte blomster med brede kronblade, 
der oftest er flade eller med svagt oprullet kant. 
Blomsten har et fladt udseende ligesom nøkkeroser.

5. dekorative. Fyldte dahlier, som ikke viser kurvbun-
den. Kronbladene er brede og kan være let opadbø-
jede eller tilbagebøjede, almindeligvis flade eller let 
drejede og sædvanligvis bredt afskårne.

6. Ball. Kendes på, at de er runde – måske en anelse 
fladtrykte. Deraf navnet ball – kugle. De er fyldte, 
kronbladene er bredt afskårne eller afrundede i spid-
sen. Kronbladenes kant bøjer fremad i halvdelen af 
længden og har nærmest form som en skal. De sidder 
i en tæt spiral.

7. Pompon. Ligner ball-dahlier, men er mere kugle-
runde og mindre – højst 5 cm i diameter. Kronblade-
nes kant er fremadbøjet i hele længden.

8. Kaktus. Fyldte blomster, hvor kronbladene er spid-
se, idet de ruller kanten tilbage i et kræmmerhus.

9. Semi-kaktus. Fyldte blomster, hvor kronbladene er 
tilspidsede, idet de ruller randen tilbage i mere end 
en fjerdedel og mindre end halvdelen af længden. 
Kronbladene hos semi-kaktus-dahlier er derfor bre-
dere ved basis end hos kaktus-dahlier.

10. Blandede. Alle dahlier, der ikke falder ind i én af 
de ovenstående grupper.

* Blomsten hos kurvblomstrede, som blandt andet 
også tæller margeritter og mælkebøtter, består af 
mange småblomster. Midt i kurven findes skiveblom-
sterne, og rundt om skiven sidder randblomsterne. 
Til hvert “kronblad” hører en lille blomst. Én blomst 
er faktisk en hel blomsterstand.

10  i forgrunden ser 
man, hvordan geor-
ginerne kan bindes 
op med net.

11  Den gule sort 
‘grace’ er en kaktus-
georgine.

12  Denne mør-
kerøde georgine, 
‘Spartacus’, hører til 
gruppen af dekora-
tive georginer.

11 12
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13  ‘Summer night’ 
kaldes ‘Sommernat’ 
her i Danmark. Det 
er en lille kaktus-
georgine.

14  ‘Caribbean Fan-
tasy’ hører med rette 
til de dekorative 
georginer.

15  Fuldstændig 
perfekt er ball-
georginen ‘aurora’s 
Kiss’.

16  ‘Kenora Macob’ 
er navnet på denne 
sorte skønhed. 
En split-kaktus, 
fordi kronbladene 
er splittede som et 
splitflag i spidsen.

dahliaudstilling og åben have
i weekenden 1. og 2. september
i denne weekend kan du se ekstra store mængder 
af dahlia hos ulla og Jens Milbak Mortensen i Vend-
syssel. Dahliavennerne og Dansk Dahliaselskab 
kommer med massser af spændende georginer.
 adressen er Håndsbækvej 62, 9740 Jerslev. 
Stedet ligger ud til landevejen mellem Hellum og 
Brønden. Skilte viser vej.
 udstillingen er åben fra kl. 10 til 17 begge 
dage.
 i øvrigt er ulla og Jens’ have åben efter telefo-
nisk aftale. nummeret er 98 86 90 99.

Georginer fra frø
Sår man georginer midt i april, har man blomster al-
lerede i september. Vælger man denne metode, kan 
man faktisk undgå alt dét med at grave op og opbe-
vare, for man kan vælge at så nye hvert år. At man 
så ikke kan få de mange specielle sorter, er en anden 
sag.
 Så frøene i almindelig såjord ved stuetemperatur 
midt i april. De spirer i løbet af fem–seks dage. Når 
de er 5–6 cm høje, kan man prikle de små planter i 
hver sin potte. Man kan også blot lade dem vokse 
videre i såkassen, og når man så planter ud i haven, 
kan man nøjes med at plante de største. Der er sik-
kert nok at vælge imellem.
 Ofte bliver frøplanterne noget lange og rang-
lede, derfor kniber man dem over andet eller tredje 
bladpar. Plant dem med 25 cm’s afstand. Når man så 
bortluger uønskede planter – for eksempel de, der 
viser en gul knap – står de resterende med passende 
afstand.
 Er georginerne særlig fine, kan man tage knol-
dene op til efteråret og opbevare dem. Man skal dog 
være opmærksom på, at de georginer, man får fra 
knoldene, kan være anderledes end dem, man fik at 
se første år efter såning. Først efter tre–fire års udvalg 
er georginerne stabile.

Georginer 
fra stiklinger
Er det bestemte sorter, man ønsker, så er stiklingeme-
toden den rigtige.
 Stil knoldene til spiring ved stuetemperatur og i 
godt lys i slutningen af februar. De lægges i en kasse 
og dækkes halvt med gødningsberiget spagnum og 
overbruses. En lys vindueskarm, et varmt drivhus el-
ler lignende er godt, men det er vigtigt, at der er lys 
nok, for de lange, tynde skud, der kommer frem i 
dårligt lys, er ikke gode til stiklinger.
 Efter tre–fire uger kan man skære 8–10 cm lange 
stiklinger af de skud, knoldene skyder. Skær lige 

under et bladpar, bræk de nederste blade af, og stik 
stiklingen i god så- og priklejord i tørvepotter, som 
kan suge vand. Stil potterne i en bakke med vand, 
så de kan suge sig vandmættede. Herefter stiller man 
potterne på fugtigt sand, så de holder sig konstant 
fugtige. Stil dem lyst og lunt, men ikke i direkte sol-
lys.
 Pot op i en 11cm potte, når stiklingernes rødder 
er nået ud gennem tørvepotten, og grav potterne ned 
ude i bedet, når de har fået fat i den nye jord. Vil man 
fremme knoldsætningen, er det bedst at fjerne blom-
sterknopperne, så planten bruger alle kræfter på at 
sætte knolde.
 Når stiklingeplanterne skal opbevares i vinterti-
den, lader man dem forblive i potterne, kratter den 
øverste jord væk fra knoldene og lader hele potten 
tørre godt, inden den stilles til opbevaring. 

Sådan får du 
kæmpeblomster
På de engelske flowershows konkurrerer man ikke 
blot om den perfekte blomst, også om den største. 
Dyrker du sorter, som i forvejen får store blomster, 
har du mulighed for at få kæmpeblomster så store 
som en tallerken. Det kræver bare, at du kniber 
blomsterknopperne. Tag lidt ad gangen fordelt over 
nogle dage, så der til sidst kun er én knop i toppen af 
hver blomsterstængel. Nu får denne ene knop al saft 
og kraft, og den vokser sig kæmpestor.
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dansk dahliaselskab
Besøg selskabet på nettet: 

www.danskdahlia.dk. 
Dér kan man også melde sig ind. 

Det koster 150 kr. om året for en husstand. 
indmeldelse kan også ske til bestyrelsen. 

Sekretær Mogens Dam har 
tlf. 58 28 67 89.


