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Kajs haver – stille glæder 

Jeg vil skrive en artikel om mine haver. Først om min barndoms have med 3 luftfotos 

fra min barndom som illustration. Jeg ser vores billedsamlinger igennem for at finde 

tilskyndelse til historierne. 

Efter nogle dages stille glæde ved at genopleve min livslange fornøjelse af at omgås 

dyr og planter, tænker jeg på, at Jens Muff Hansen netop huskede min stille glæde 

ved at omgås dyr, da jeg havde ladet ham læse min fortælling om 45 gode år i Billund. 

Jens er søn af den lærer, som jeg afløste, da vi kom til Billund. De boede næstnabo til 

os på Bogfinkevej, og imellem boede Jenses morbror med familie.  

Hans far Erik og mor Gudrun, morbror Jørgen Muff og dennes kone Elsa var også 

lærere. og vi blev så godt modtaget af dem, at det blev til livslangt venskab. 

 I forsommeren 2022 kom Gitte Villesen og fotograferede en del i vores have, og jeg 

fortalte hende noget om dens historie, hvilket gav mig ideen til at skrive noget om mine 

haver – jeg begynder med min barndoms have: 

Mine forældre blev gift i 1926 og købte en lille landejendom i Hvingel skoledistrikt, i 

Hee sogn, Ringkøbing amt. Jeg blev deres førstefødte barn 1931, og min bror 

Gunnar var to år yngre. 

Vi havde en tryg barndom uden rigdom, men altid selvproduceret mad nok, og vores 

leg var enkel med efterligning af de voksnes arbejde: en sten med hul i, bundet til en 

snor blev trukket som en ko. Da Gunnar var den stærkeste, kom han mest til 

udearbejde, mens det mest var mig, der hjalp min mor både inde og med 

havearbejde samt pasning af høns, som jeg havde megen glæde af at iagttage i lang 

tid. Senere fik vi lov til at have duer i hønsehuset, da min onkel Karl Johannes gav os 

et par. Ved den ejendom plantede mine forældre en have, som kan ses her.  

   Mit hjem 1940. 
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Havens blomsterbede og trægrupper er tydelige. Haven er øst for det gamle stuehus. 

Der er ligusterhæk omkring den og et lysthus af mindre træer nærmest huset.  

Til højre for åbningen i hækken er 3 blomsterbede, hvor der var en tigerlilje, lyserøde 

nelliker og gulerodstop mm. Midt i haven var der et område med rabarber, solbær, 

ribs og stikkelsbær. Det store elmetræ midt for gårdspladsen kunne vi kravle op i. 

Der var i øvrigt ahorn, hyldebær, guldregn, rønnebær og syren m.fl.  

De 2 træer øst for laden står i hønsegården, og et par høns kan skimtes på billedet. 

Et læbælte af sitka graner blev plantet ca. 1939, ses her i skellet til naboens jord lige 

øst for haven. Der er en anden række vest for køkkenhaven på den anden side af 

gården. – Ses på 3. billede. Disse læbælter dæmpede den hårde vestenvind, så der 

ikke blev så stor sandflugt i det tørre forår. 

Jeg kan huske, at der et år var en drive af sand inde på gårdspladsen, og vi kørte det 

ud med hestevogn. 

Elmasten lige øst for stuehuset er ret ny. De første år havde vi hun lys, da 

petroleumsmotoren var god, men det blev alligevel meget lettere, da vi fik den lille 

elmotor i laden.  

 

 

 

I 1947 har det gamle stuehus stråtag, som er meget medtaget, og det blev kort tid 

efter udskiftet med rødt asbesttag. Se næste billede af huset nedenfor. 
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I den lille tilbygning på laden havde petroleumsmotoren stået, men på billedet kan 

man se nogle kyllinger, som var i huset dengang, da vi havde fået elmotor få år før. 

 Tigerlilje 

Mange grøntsager som gulerødder, rødbeder, persillerod og kål dyrkedes i marker 

nær gården sammen med roer, men der var en køkkenhave vest for gården med 

bl.a. græskar og jordbær, hvoraf der hvert år plantedes et par nye rækker i jord 

forberedt med hestegødning. Det område ses på næste billede, 
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Ca. 1950 

Det er min far, som ses foran huset, og der er et lille kyllingebur ved havehækken. 

 

  Gulerodstop 
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I Klokkerholm fik vi 1959 en ny lejebolig, hvor jeg anlagde haven med en stor trekant 

i plænen med blomster. Plads til nogle få høns øst for huset – derefter køkkenhave 

og legeplads med sandkasse til børnene. 

  Allan og Bjarke ca. 1968 
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Da vi 1966 kom til Billund, boede vi de første måneder i lejligheden i Den gamle 

Skole, hvor der var en fin have, som den tidligere lærer Sv. Ingeman Hansen sagde, 

at vi kunne tage planter fra til haven på Bogfinkevej 10, men der var jo en have i 

forvejen, så det var der ikke brug for. Jeg husker ikke meget fra den have, som vi 

havde der de følgende 5 år, men der var nogle tæt plantede små træer, som jeg 

kunne tage nogle af med til haven på Søndermarksvej 411, da jeg begyndte at plante 

der i 1970 efter overtagelsen af grunden, som var en stubmark.  

Mellem stubbene fandt jeg tre små rødtjørn, som jeg plantede, så de stadig er en del 

af hækken mod syd. 

En berberishæk ud til cykelstien blev plantet med planter som var selvsåede på 

Bogfinkevej. 

Jeg købte små sitkagraner, som jeg plantede i 2 rækker med 2 m.s afstand – forskudt 

for hinanden, så de kunne danne et bredt bælte ud til cykelstien langs Kærvej. Jeg 

plantede 1 m. fra asfaltkanten, så der er god plads til den tilvækst, som skal klippes 

et par gange hver sommer. - Senere er yderste række skåret af, så stammerne blev 

brugt til at bære et hønsenet, og indimellem er der plantet glansbladet hæg og 

mirabeller. Snebær er selv vokset op ind imellem, ligesom et stykke med liguster og 

et par småblomstrede roser. Jeg har også plantet 6 buksbom imellem de 

løvfældende planter. 3 af sitkaerne er bevaret ind mod haven, så der er en gang 

mellem 2 hække, hvor afklippet er blevet liggende. Disse hække er med til at lukke 

haven af ud mod vejen, samt dæmpe støjen lidt.  

Jeg fældede berberishækken, fordi jeg læste om en mand, som ved et uheld var 

faldet i nogle berberis, og mange nåle havde sat sig under huden. Jeg ville ikke 

risikere, at nogen cyklister væltede på stien og kom sådan til skade i vores hæk. 

 

 

I 1972 er vi flyttet i nybygget hus. Det ses her med haven et par år senere. Der var 

græsplæne syd for huset i hele længden, undtagen hønsegård og dueslag ved den 

vestlige del. 
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Valmuer og cikorier er hentet som frø på Djursland ved et lejrskoleophold i 

Fuglsølejren. Et Viktoria blommetræ bar mange frugter nogle år. 

  

 Hundehegn sat op, da vi købte en hundehvalp i 1981. 

 

 

Hønsene fik lov at gå i hele haven efterår og vinter. 
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Drivhus opført 1973 – Havestuen 10 år senere af genbrugsmaterialer fra Hygums hus 

opsat af Børge Schmidt med ny skydedør.  

Denne dør af limtræ blev tidligt medtaget af borebiller, og da der ikke var fundament 

under trævægen under vinduerne, arbejdede der mange myrer i den, så i 2000 

købte vi en ny facade af plastik og fik støbt fundament. 

Denne havestue har vi daglig glæde af med mange blomster året rundt og behagelig 

opholdstemperatur både tidlig forår og sent efterår. Udsigten derfra til den lukkede 

have tæt på og høje træer i et stort område sydpå, samt den skiftende himmel er helt 

vidunderlig, så en siddeplads lige ved indgangen til selve huset er bedste tænkelige 

udsigt, som jeg kan sidde og nyde i lange tider. 

2008 fjernede jeg græsplænen og lagde jorden op i en vold, som senere blev til et 

højbed med ”mur” af lærketræ beskyttet indvendig af plastikplader fra det gamle 

havestuetag. Jeg havde på ternet papir tegnet et mønster af store gamle fliser 

suppleret med nye små fliser, som et par havegartnere lagde ned rundt om huset – 

undtagen vest for huset, hvor der stadig er en gang på meget hård jord under et stort 

kastanjetræ, hvis mange blade og frugter opbevares et år i en utæt vandtønder og 

derefter en udmærket kompost. 
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Der er tønder til regnvand ved alle fire hushjørner og belægningen skråner sådan, at 

vandet fra fyldte tønder løber ud i haven og ved særlig store regnskyl løber ned i 

drivhuset. 

De blomsterkarse, som ses i forgrunden. har siden bredt sig til store dele af haven og 

er gavnlige for andre planter, da bladlus ikke kan lide lugten af dem – og så er de 

smukke. 

Det store egetræ øst for huset blev fældet 2011, da vi havde fået solceller på taget 

og ikke ville risikere, at grene fra træer blæste ned og ødelagde cellerne. Et stort 

fyrretræ vest for huset blev også fældet, og stammen ligger stadig (2022) som kant til 

et område med jordskokker. Men den er hullet af borebiller, så fugle hakker stykker 

af træet for at få billerne. Barken er gået af for mange år siden. Et lille lærketræ et 

spiret i det mørnede træ og får lov at vokse der, ligesom mange andre selvsåede 

planter især i det lille områder vest for huset, men fra i år 2022 også andre steder i 

haven, som er vild med vilje. 

Jeg er påvirket af Thor Nørretranders, hvis lille bog Karma Korona, jeg fik i 

fødselsdagsgave 2021. Han forklarer, hvordan mennesker gennem 10.000 år ved 

dyrkning af planter og tæmning af dyr har skabt mulighed for en stor overbefolkning, 

der gør pandemier mulige. Han opfordrer til at slippe naturen fri og fremme 

diversiteten. 

 



10 
 

 Det højeste træ i haven er en hængeblodbøg, som 

jeg fik i fødselsdagsgave af det nystiftede vindmøllelav i 1991. Det er beskåret lidt, 

fordi en gren gik ud over cykelstien, men det er meget slank i toppen, hvor duer er 

glade for at sidde på de runde grene, der fremkommer, når toppen hænger. 

 

Som de første i Billund købte vi efter tilbud fra Sydenergi solcellerne i 2011 – de har 

siden produceret lidt mere strøm, end vi har brugt – ca. 5000 kwh om året. 

Fotograferet af journalist til omtale i avisen. 
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Fra 1990 til 2016 dyrkede jeg en økologisk have på en halv tdl. lejet jord i 

Plougslund. 

Det begyndte med at et par kolleger, Edmund og Anders spurgte, om jeg ville være 

med til at dyrke den jord, som de havde dyrket økologisk i 5 år, og det ville jeg gerne. 

Da Edmund året efter døde, og Anders købte en ejendom i Give, overtog jeg 

lejemålet, og jeg dyrkede mange slags grøntsager på marken, som ejeren Christian 

Thomsen hvert forår tilførte et godt lag naturgødning og pløjede, så jeg let kunne 

tilberede og tilså. Jeg havde også mange blomster - billede fra 2004. 

Der var mange flere grøntsager, end vi kunne bruge og i et par år solgte jeg 

gulerødder til børnene på Søndermarksskolen. Flere kolleger og andre venner 

hentede selv, hvad de kunne bruge og betalte ca. det halve af prisen for lignende 

varer i butikker.  

Det dækkede de 1000 kr. senere 1500 kr. som jeg betalte i leje. 

Så havde vi gode og rigelige grøntsager, og jeg nød beskæftigelsen og fik god 

motion. 

Jeg kunne vande med vand fra Christian Thomsens stald. 
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Det meste af marken i 2006.  

  

2007 da den ikke blev dyrket. 
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I 2007 var der i haven herhjemme lagt en række fliser mellem græsplæne og 

blomsterbed i det tidlige forår.

 

 

 
Græsplæne 2008 
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Græset er fjernet og begyndelsen til højbede er gjort, men de gamle tagplader var 

ikke stærke nok til at holde mulden, så der blev købt brædder af lærketræ til 

forstærkning. 

Der blev dyrket majs i et hjørne af haven. 

 



15 
 

 

 Blommetræ. 

Nogle grøntsager lykkedes i haven, men gulerødder, løg og porrer holdt jeg helt op 

med at dyrke, da de blev angrebet af skadedyr. 

Så var der mere glæde ved blomsterne, som såede sig selv og kom forskellige 

steder, så det drejede sig om at udvælge, hvad der skulle vokse eller fjernes. Dertil 

er det vigtigt at kende kimplanten. 

Blommetræer bar flere frugter, end de magtede og døde af overanstrengelse. Jeg 

holdt op med at plante nye, for det var ikke sikkert, at de kunne nå at udvikle sig i min 

tid, og de fyldte også så meget. 

I stedet spiste jeg en del mirabeller fra hækken de år, hvor det ikke lige frøs en nat, 

mens de blomstrede. 

Ved blommetræet ses den gule top af et kongelys. Jeg havde fået en kolbe med frø 

af Ole Vagtholm, som anbefalede at hænge kolben i et træ om vinteren, og det 

følgende år kom de første planter, som er 2årige og siden har de store dannet 

hybrider med en lille, som er staude med små blomster. Det har givet en ny staude 

med større blomster, og en 2årig krydset med en filtet giver en særlig høj vækst – 

over 3 meter, og den vælter i blæst og regn, så må støttes med en stang. 
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Her storblomstret, hybrid og filtet kongelys. 
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Godt 3 m. høj hybrid kongelys. 2021 

På billedet her ses en stol uden det flettede plastiksæde og ryglæn.  

De stole skeletter har jeg brugt i flere år, dels til at bære nettet over jordbær, dels til 

at støtte store georginer, som ellers let vælter. 

Et stort område er groet til med stader: iris, høstanemoner, floks og efterårsasters. 
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  Iris 

 

 Høstannemone 

 Floks 

Stænglerne fra disse blomster står dekorative vinteren over, og derefter laves de til 

kompost – nogle år efter en tur i kompostkværnen, som også er god til at findele de 
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store græsarter, elefantgræs og pampasgræs, der også står ved staudebedet, 

ligesom tusindstråle. 

 

Her er både efterårsasters, elefantgræs og tusindstråle, samt nogle kornvalmuer. 

I 2022 har vi 2 store træer i vestenden af vores have: et egetræ, der stammer fra 

nogle agern, som Allan samlede op i skoven og smed forskellige steder i haven kort 

tid efter, at vi var flyttet hertil. En del af dem spirede. Men kun det ene har fået lov at 

blive stående. Det står ved siden af pumpehuset til vores havevandingspumpe, som 

vi har sammen med 4 naboer - nær ved carporten, som grenene rager ind over. De 

rager også lidt ind over husets tag nu, selv om vi har beskåret træet, så ingen grene 

kan røre ved taget. Det andet er et kastanjetræ, som vores tidligere nabo Hans 

Brøkker plantede i skellet. Det rager også højt oppe ind over huset, hvilket gør, at 

nogle kastanjer trommer på taget, når de falder af og ruller ned ad taget. Så ligger de 

en tid i hundredvis på jorden. Jeg samler nogle op til forskellige dekorationsformål, 

men de fleste samler jeg sammen med de store blade og blomsterstilke op og fylder i 

en utæt vandtønde, hvor de står et år. Nogle spirer en tid, før de dør, andre tørrer ud, 

så de ikke kan spire, og derefter lægges det hele som kompost i haven og nedbrydes 

langsomt til næring for andre planter. 



20 
 

 

Kastanje vest for huset og egetræ lige bad ved. Hæk af tuja til naboen.  

 Kvan, en stor urt, 

gule valmer og forglemmigej med tujahækken mod vest. 

I skellet har den nuværende nabo Frits plantet to slags tuja, som han klipper tæt ved 

stammerne på sin side, men den bliver kun klippet lidt på vores side. Mest når nogen 

kan bruge grenene til f.eks. æresporte. Frits klipper den også i toppen, men det er 

over rækhøjde, så det sker fra en stige. I den sydlige del er et mirabelletræ vokset i 

hækken, og det har Frits de sidste par år ladet vokse, så det nu er et træ med 

frugter.  
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  Egetræ og bambus. 

Der stod oprindeligt et stort lærketræ i skellet ved siden af pumpehuset, men dets 

rødder trykkede på det rør, som går 8 meter ned og står i 4 meter grundvand. Strøm 

til pumpen kommer fra vores installation gennem en måler i vores garage. I de første 

mange år aflæste jeg den måler, og vi delte udgifterne, men efter at vi 2011 fik 

solceller på taget og derved billig strøm, har jeg ikke ønsket forbruget betalt af 

naboerne.  

Mellem de to store træer har jeg midt i området mellem hus og hæk gravet en 

fordybning til opsamling af regnvand, som kan løbe dertil, når tønderne ved de to 

hushjørner løber over ved stærkt regnvejr. Vandet trækker der hurtigt i jorden, og 

kun en enkelt gang – for nogle dage siden – har den lille grøft været hel fyldt med 

styrtregnvand. 

Mellem egetræet og carporten står en stor bambusbusk, som blomstrede for ca. 20 

år siden og døde, men kastede nogle frø, som har dannet en større busk, mens de 

døde strå / rør blev stående som hæk. Og nu dækker bambus næsten hele sydsiden 
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af carporten. Ved siden af bambussen er en lille rød rododendron og op i bambus 

snor sig kaprifolier. 

Vi har et par stede bregner, som især er smukke, når de folder sig ud, og de bliver 

senere meget dominerende, så jeg klipper dem gradvist ned, og de sætter ny 

smukke blade.  

 

 

Her ses også æbletræet med blomster i den store krone, der blev dannet, da jeg 

2021 lod være med at skære alle de lodrette grene af, og der er mange æbler ansat. 

Mellem æbletræet og drivhuse er den hvide rododendron. Den buskbom som ses 

her, fik jeg som en meget lille plante af Edith Puggaard, der havde fået nogle 

afgrøder fra min markhave. 

Herefter kommer et billede med en stokrose, som Bodil Bruhn har taget med fra 

sommerhuset hjem til mig, og en stor montbretia, som jeg har fået af Karen 

Lauridsen for mange år siden. 
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Stokrose og stor Montbretia 

 

Mirabeller i og over tujahækken. Toppen af kvan og digitalis, samt jordskokker, som 

har stået der i årtier og givet mange fine knolde til både os selv og andre, som 

ønskede at bruge dem. Kastanjetræet rækker ind til naboen, som på den måde får 

halvdelen af frugterne. 

Kompostspanden har stået der i mange år, og deri kommer både planteaffald fra 

husholdning og grønt fra drivhus og have. Komposten graves ned og forbedrer 

jorden.  
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Staudebed 1/7 22: Elefantgræs, røde og gule roser, digitalis, kongelys, silkepeon, 

valmuer og høstanemone. Ved gavlen en rose, som jeg for nogle år siden fik i 

fødselsdagsgave af Bodil og Jørgen. Den blev plantet i bedet midt i billedet, men da 

den fik lange grene, flyttede jeg den over til muren, hvor den trives godt. 

Bag drivhuset ses en tuja, som er en gren en meget større tuja, hvis stub anes ved 

siden af, og der ligger en dynge grene og andet stort panteaffald fra mange år. Det 

danner både insekthotel og muligvis pindsvinebo, samt lydskærm mod støjen fra 

Kærvej. Bagved står et lille fyrretræ, der for 50 år siden er hentet i min brors hede, 

og over drivhuset en selvsået kristtjørn. 

 

 Gederams 
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Løvemund har i mange år været den blomst, som jeg har glæde af året rundt, da den 

kan blomstre i havestuen om vinteren - ligesom azalia.  

 Azalia 
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 Lobelia har jeg i mange år haft i krukke om sommeren, og dens frø spirede om 

efteråret mellem fliserne, så jeg kunne overvintre nogle i havestuen. 

   

Petunia har jeg ikke haft i mange år, men 2021 så jeg dette smukke eksemplar, som 

jeg købte og havde i blomst hele vinteren, og den voksede især i foråret, men blev 

angrebet af små lus, så jeg flyttede den ud i regnvejr, hvor den forsatte med at gro 

hele sommeren. 
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Mange planter har jeg fået fra slægt og venner. Det tidligste er nok en knoldbegonie 

fra min moster Majas mand Karl Johannes Hansen i Ringkøbing ca. 1975. Den 

formerede jeg og havde en lang række på marken, så vi kunne plukke blomster 

derfra til at pynte med i kirken ved min svigermors begravelse 1995. 

 
Knoldbegonier  
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Vores venner i Dronninglund Anni og Jens, som vi også er i slægt med, kom engang 

med hostas, som de syntes vi skulle have, og de er vokset meget. 

  Hostas 

De store røde rododendron har vi fået i gave fra Elsa og Jørgen Muff til min 

fødselsdag ca. 1976 

  
Rododedendron 

Fra hjemmesygeplejerske i Vorbasse, Gerda Marie Skovgaard har vi fået mange 

stauder, en pampa græsart, azalier og jeg har arvet følgende bladbegonie. 
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I drivhuset har vi nogle vinterasters, som jeg fik ca. 1974 af min faster Thea i Esbjerg. 

 

 Vinterasters  
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Forskellige roser fra vores have: 

 Fra Mariann og Bjarke 

  Astrid Lindgren – købt ca. 1980 

 Espalier rose fra Bodil og Jørgen 

 Rose fra frø købt ca. 1970 
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Norsk rose selvsået i stor Kvæde. 

  Gul rose fra Anne Sjølund 

 Rose - selvsået i hæk. 

 En potterose, som står meget længe med 

blomstrer i tidligt forår. 
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Rose i drivhus både forår og hele sommeren. 

 

 

Jeg har haft mange forskellige fuchsia, men har nu kun 2: en havefuchsia, som står 2 

steder, i græs ud mod vendepladssen og i bedet mellem fliserne. Den vokser sig stor 

fra jord højde hvert år. 
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34 
 

 

Opstammet fuchsia står inde om vinteren, men bliver flyttet ud, når den er meget 

blomsterrig og ofte får lus inde. Når de lange grene er afblomstret, skæres de helt 

ind til stammen, og nye grene dannes i løbet af vinteren. 

  

 Georginer opbevares om vinteren i kælderen og sættes tidlig i lyskassen, så de kan 

få lidt vand og spire, før de plantes ud og bliver så store at de let vælter, men støttes 

af gamle havestole. Den lyserøde georgine fik jeg af lærerinde Martha Nielsen, og 

den havde vi i mange år. Blomsterkarse sår sig selv mange steder og dækker store 

områder sidst på sommeren. 
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Leonore er en fin staudeblomst, som jeg fik af Martha Nielsen, sammen med et 

elefantgræs, som hun gerne ville af med ca.1985. Leonora er fin til våse, da der 

springer nye blomster ud i lang tid, - også i krukke. 
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Elefantgræs fylder meget og er vanskelig at grave op, så da det blev så stort som på 

dette billede, klippede jeg i 2020 toppen af de fremspirende strå i 2/3 af planten, 

hvorved den del døde, og området har et par år været dækket af kompost af staude- 

og græstoppe, som skæres af i foråret. Jeg står ved siden af en Tusindstråle. Torben 

tog billedet fra taget 2016.  

Jeg vil snart vende de 2 års opsparede kompost, og fordele den over en del af 

haven, som trænger til noget opblanding med plantestof, da den bliver meget fast og 

næringsfattig, når der ikke tilføres gødning. Jeg har prøvet at løsne jorden med at 

træde kartoffelgreben dybt ned og vippe jorden lidt op, før jeg plantede små nye 

planter, og det føltes godt. De nye planter er sølvbeder, som vokser godt en måned 

senere. Sølvbeder har vi dyrket og haft glæde af i mange år. 

 



37 
 

  

Vi har ved indkørslen til vores hus en Taks, som vi ville have fjernet, da vi lagde 

fliserne om, men så kunne jeg alligevel ikke nænne det, og jeg er nu glad for, at vi lod 

den stå. Jeg så den gang, at den har et meget stor overfladisk rodnet, og har nu set, 

at rødderne er fingertykke. Jeg har også lige hørt i et naturprogram, at det er det træ, 

som man har konstateret længst levealder på – 3000 år.  

 

  

Katost er selv kommet ved flisekanten 2021. 
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Disse to japanske kirsebærtræer står ved indkørslen på vores grund, og vi fik dem 

for mange år siden af Bodil og Jørgen Bruhn, fordi de havde brugt pladsen. da de 

byggede en fløj med kælder til deres hus. 
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Begonia Forrel har vi fået at Gitte og Ingrid Villesen 30/12 2021. 

  

En speciel begonie har Asta Vibe givet mig i juni 2022, for at få arten bevaret. Hun 

har haft den plante fra sin ungdom, hvor hun fik den af et par ældre damer, som hun 

boede hos under uddannelse i København. De havde den fra 1908. Gitte Villesen har 

fået en aflægger 2022 
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En syrenbusk havde vi i mange år, men den gik til og en ny er ikke plantet. 

  

En lille pose blandede frø, som Birthe gav mig 2021 bragte bl.a. violette valmuer ind i 

haven. 
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En meget ubehagelig lugt forekommer nogle gange om sommeren fra stinksvamp, 

som kan stå så skjult mellem planterne, at man ikke kan se den. Når jeg finder den, 

graver jeg den op og begraver den for at undgå lugten.  

  

Svamp er ikke en plante, men en organisme, som har været på kloden før planter og 

dyr. Svampemycelium findes i jorden næsten overalt i symbiose med mange planter, 

og termitter bruger mycelium til at bygge deres bo af, hvilket man forsøger at 

efterligne og skabe et byggemateriale, som er lettere og bedre end mursten. 

I 2022 har en svamp ødelagt Nektarintræet i drivhuset, og jeg har skåret den ned og 

smidt frugterne væk, fordi det var måske farligt at spise dem. 
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Omkring stubben af bøgetræet ses om efteråret en del svampe, som nedbryder 

træets rødder. 

I det nordøstlige hjørne af vores have anlagde jeg fra starten et bed for at få 

blomster, der åbnede mod syd, men efterhånden er det træer og vedbend, som 

fylder området. Jeg hentede en lille smule vedbend i min svigerfars have, og de har 

bredt sig som bunddække også i naboens have. Og de er vokset op ad stammerne i 

mange træer, også naboens store bøgetræ. 

Jeg plantede i 1970 et par kønne rønnetræer, hvoraf kun det ene er bevaret længst 

mod øst – også med vedbend på stammen. Torbens ven, gartnerelev Steen 

Schaumann plantede en vild brombær, som stadig giver nogle meget søde små bær. 

Jeg har plante en troldhassel for at få grene deraf til dekorative formål. Den fylder nu 

meget og bærer nogle få nødder, hvoraf nogle flader ned og spirer som almindelige 

hassel. Der står sådan et mellem drivhuset og den store dynge af grene og det 

kraftigste planteaffald syd derfor.  

Ved siden af troldhaselen er kommet en ribsbusk, som giver nogle dejlige bær. 

I havestuen har vi i mange år haft en vinranke, som Ingrid fik af en bekendt, og som 

er pantet før vi fik støbt fundament til fornyelsen af facaden i 2000. Da blev en stor 

rodgren pakket ind i en plastiksæk og ført ud gennem soklen, så den kunne forgrene 

sig i haven. Den har også rødder under flisegulvet i havestuen, hvorfor jeg en gang 

imellem leder en tønde regnvand derind og lader det - tilsat lidt plantegødning - sive 

ned mellem fliserne. 

Vi får mange dejlige vindruer i en lang periode. Jeg har beskåret planten helt ind til 

sammen hvert år og klippet skuddene, når de har sat et par klaser, men i år har jeg 

ladet mange ranker vokse, og druerne er lidt større og bedre end tidligere, hvilket 

måske skyldes, at der er mere løv til fotosyntese, som skaber stængler, frugt og 

blade. Det er sjovt at se, hvor lange disse sideskud kan blive på en sommer, og 

hvordan de vokser langs loftet. – de blev 8 meter og fik nogle flotte efterårsfarver. 

 Druer 21/7 22 
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På flisearealerne kommer der mellem fliserne forskellige små planter, som kan være 

med til at fremme biodiversiteten.  

Mellem fliserne og fundamentet til havestuen har bredt sig en lille rødbrun syre med 

gule blomster, der også kommer mellem fliserne i et større område. 
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Kule museurt ses mellem fliser og på gangarealet langs hækken i øst enden af 

haven.  

  

Der er desuden den lille gule kløver, som breder sig pudeagtig. 
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Mens jeg har skrevet om haver, har jeg ofte om aftenen set et års have- / 

blomsterbilleder fra 2004, da vi fik digitalt kamera.

   

2004 Marken 

 

2005 Duer 
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Ved at udvælge et billede for hvert år giver det nogle indtryk fra alle årene. 

  

Dværghane 2006 

 

  

2007 Georginer  
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2008 i havestuen med nerie, betlehemsstjerne og snofrø. 

 

2009 Nektarin i drivhus  
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2010 bøgetræ 

 

2011 Forår med mange krokus 
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2012 Havestue med bl.a. pelargonier og nerie + digitalis i haven. 

   

2013 Solsikke  
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2014 Forår  

 

 2015 Strelitzia har jeg fået af Bodil Bruhn for mange år siden, og den sætter 

blomster 1 gang eller 2 om året – i 2022 4 på en gang i foråret. 
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2016 Denne engelske pelargonie, som jeg har fået af Anna Sjølund har sammen med 

den opstammede fuksie fra Kristian Udbye, været de bedste blomster i havestuen i 

mange år. 

  

2017 Disse 2 Asalia fra Gerda Marie Skovgaard har blomstret i havestuen hele 

vinteren i mange år og har stået ude i skygge under Rododendron om sommeren. 
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2019 – bøgetræsstuppen er helt overgroet med Vedbendblomster. 

     

2020 Astrid Lindgren rose har pyntet i forhaven i mange år. Købt efter at vi havde set 

den i en park i København. 
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2021 Kastanjetræet blomstrer. 

  

I 2022 har både æbletræer og hæk mod øst og syd fået lov til at vokse i højden og på 

indersiden i hjørnerne, fordi det er miljøvenligt og ikke generer, men ser pænt ud. En 

del ukrudt er også bevaret for biodiversitetens skyld. Midt i billedet Judaspenge med 

frøkapsler og i begge sider gyldenris. 
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Høj hæk i sydvest hjørne 

Grønkål blomstrede forår 2021 og, en plante bevaredes til frø, som blev sået i en skål 

forår 2022, priklet ud i potter og plantet efter kartofler. 

   

– et par måneder senere: 
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En enkelt rævehale 2021 tages ind i havestuen og mange frø derfra spirer i krukke, 

prikles ud i potter og plantes efter valmuer, så der også i efteråret er en fin rød farve. 

 

Morgenfruerne kommer mange steder og pynter hele sommeren i flere farver. 

 

Amarant sår sig selv mange steder og ser smuk ud i sin frodighed.  
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Dette billede viser vores hæk ud mod Kærvej, hvor den i 2022 ikke er blevet klippet i 

toppen. Der er mirabeller, glansbladet hæg, buksbom, liguster, tjørn, mirabeller igen 

og rose. Desuden ses træerne i haven: Kastanje, eg, hængende blodbøg, 30 år, hede 

fyr fra min hjemegn, 50 år, tuja og Bruhns store bøgetræ med vedbend op ad 

stammen.  

  

Benved i hæk mod øst. 
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Rævehaler samlet for at skåne dem mod regn og blæst oktober 2022 

 

  

Amarant, som jeg har taget ind for at tørre dem, og i 2022 forsøges frøene anvendt til 

bagning i brød. 
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Haven har i år været mere vild end før – tilskyndet af Thor Nørretranders, der i sin 

fine lille bog Karma Corona – bl.a. opfordrer til at fremme større biodiversitet. 

Det er også medvirkende til at 3 æbletræer og nogle hækplanter får lov at vokse i 

højden - ligesom vindruen i havestuen voksede til siden. 

  

Smukkeste blomst 2022. Det var en fødselsdagsgave fra Birthe og Ole i 2021. 
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I eftersommeren 2022 var vi på besøg hos Ingrids søster Bodil, som i mange år har 

haft alpevioler i syd vinduer, hvor de blomstrer hele året. Jeg har i efteråret købt et 

par til os selv og givet nogle til Birthe og hendes 3 børn. 

 

Da planten har en knold, skal den vandes i underskålen. Bodil vander kun når 

blomsten begynder at hænge. Jeg ventede en uge med at vande, og da den brogede 

hang med blomsterne, vandede jeg, hvilket hurtigt virkede. 

Jeg købte også skåle til Birthe og børnene, ligesom jeg i dag 11/2 22, har købt skåle 

til to alpevioler, som vi tager med til Mariann og Bjarke, som vi skal besøge i morgen i 

Ålborg.  

En særlig plet have er det mindested, som vi fik på Grene kirkegård 1982. 

   her fra 1/5 2020 
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Allans sten stod før i hjørnet øverst i billedet, og den tuja, som står bag ved hans sten 

nu, plantede jeg for ca. 20 år siden, da den var selvsået i vores have. De 

forglemmigej, som jeg plantede 2020 dannede mange frø, så hele pladsen i foråret 

2022 var fuld af forglemmigej. I år har flere selvsåede planter fået lov at gro der. Mest 

iøjnefaldende en Natlys, som stod ved hækken foran stenene. Under det store træ og 

på området nord for har skovsyre bredt sig, så de dækker det meste. 

Den lille kurv indeholder 4 små krystaller, som Torbens 2 koner har lagt på 

mindestedet. 

 

December 2022    

 

De mange billeder, som jeg har af blomster, ser jeg ofte en årgang af som afslapning 

sidst på aftenen, når jeg har lavet den daglige sikkerhedskopi af slægtstræet. 
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Dette billede fra haven blev brugt til bordkort ved vores krondiamantbryllupsfest 11/6 2022  

 

Se nu stiger solen af havets skød, 

luft og bølge blusser i brand, i glød, 

hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,  

medens lyset lander på verdens kyst. 

 

O, at jeg tør favne dig, skære dag, 

kalde dig med navne, min sjæls behag, 

alle gode navne, som bedst jeg ved, 

moder, søster, elskte: min kærlighed! 

       

Jacob Knudsen (han er i slægt med min far.) 


