
Haven i maj
Med næsten 20 grader nogle af de sidste dage i april er foråret endelig kommet. Og det med en voldsomhed, 
som jeg sjældent har oplevet. Hvor træerne springer ud og alle løgene har blomstret næsten samtidigt. Knap har 
eranthis, krokus og vintergæk afblomstret inden anemoner, påskeliljer og tulipaner står i fuldt flor.

  

Påskeklokke 
Blandt løgvæksterne og i staudebedet står påskeklokken, som jeg sætter stor pris på , smuk og majestætisk. Mange 
forveksler den, med god grund, med julerosen, som den også til forveksling ligner. Den største forskel er 
blomstringstidspunkt og at påskeklokken får nye blade og blomster samtidigt. Årsagen til forvekslingen skyldes også, at 
mange påskeklokker fremelskes til salg ved juletid – bla. fordi påskeklokken er mere frodig, mens julerosen ofte sælges 
med ingen eller få ældre blade og de ellers nøgne blomster. Påskeklokke fås i mange farver fra grønhvide, purpur, lime 
til næsten sorte. 
Hverken påskeklokke eller julerose bryder sig om forstyrrelser, derfor skal omplantning helst undgås. Der går let et par 
år, før planten blomster igen. Påskeklokke/julerose stiller også specifikke krav til jordbunden. I naturen vokser planterne i 
lyse skovområder i bjergrige egne, hvor jorden er kalkholdig. Det betaler sig at efterligne de forhold i haven, hvis man går 
efter succes. Det vil sige en placering, hvor en let flimrende skygge vandrer forbi i dagens løb som f.eks. under lette 
træer og buske. Jordbunden bør være porøs og fugtighedsbevarende, men aldring decideret våd. Stående vand er den 
sikre død for påskeklokken, idet rødderne nemt rådner. 

  

Tid til forandring 
Med forårets komme er det tid til forandring. Er den gamle belægning blevet trist eller for lille, er haven blevet 
for mørk, skal et staudebed nedlægges eller ønsker man sig et nyt, eller fungerede det gamle bare ikke?
Maj er et godt tidspunkt at få lavet ændringerne, da det fortsat er muligt at flytte både træer, buske og stauder. Samt et 
godt tidspunkt at plante nyt. 
Derudover nærmer jordtemperaturen nærmer sig efterhånden også de magiske 8 grader, som jeg normalt anbefaler til 
såning af græsplæner. Sås græsfrøene tidligere er græsset længere om at spire, hvilket giver ukrudt bedre tid og plads til 
at etablere sig inden græsset kommer i gang, og en større del af frøene vil højst sandsynlig blive spist at fugle. 

Til større ændringer kan det være en god ide, at bruge en anlægsgartner. Her tænker jeg specielt på belægninger, da 
anlægsgartneren både har de nødvendige maskiner og faglige ekspertise til at få et godt resultat. Så kan man i stedet 
vælge, selv at stå for arbejdet med flytning og plantning af planter mv. eller hvad man har lyst til og erfaring med. 
Ny belægning i haven?
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