
Krydderurter - havens delikatesser
Af havearkitekt Laila Sølager
Magasiner og ugeblade er fyldt med opskrifter på dejlig forårs- og sommermad. Og i de fleste skal der bruges friske
at skulle huske at købe dem med hjem.

  

  

Set forrest fra 
venstre: Salvie og 
brogetbladet timian 
i hver sin kasse. 
Bagved rager 
rosmarin op i 
venstre kasse, 
mens højre 
indeholder en 
almindelig timian 
og den højere 
franske esdragon. 
Foran de, er det en 
citronmelisse.

For at plukke de mest smagfulde krydderurter i egen have hele sommeren, behøver du blot have et 
stykke jord på 260 x 190 cm til rådighed. Der skal være læ og jorden skal rammes af solen det meste af 
dagen. 
Og så skal du naturligvis bruge en god håndfuld krydderurter i potter, der skal plantes ud i bedet. 
Skal krydderhaven være en oplevelse og køn at kigge på, vil en sti af hårdtbrændte teglklinker gøre 
underværker. Stien på tegningen er blot 40 cm bred og den smalle kant omkring krydderhaven er én 
række klinker lagt i samme niveau som græsplænen. 

  

Inden urterne 
blomstrer, er 
smagen mest 
intens og derfor er 
det tidspunktet at 
plukke og hænge til 
tørring.

  

Græsplænen graves og de største græstotter fjernes. Dér hvor stien skal være, graves der 15 cm jord 
væk. Det lægges ud i bedene. Under teglklinkerne lægges sand, som stampes hårdt sammen og planeres 
inden teglklinkerne lægges ud. Fugerne fyldes med sand, der fejes ned mellem klinkerne. 
Inden plantningen fyldes et lag kompostjord på bedene (2-3 cm tykt lag) og jorden kultiveres.



Nu skal planterne i jorden. På planen er brugt:
A: Lavendel ’Munstead’ – 7 stk.
B: Timian - 3 stk.
C: almindelig kruspersille - 3 stk. 
D: salvie - 1 stk.
F: basilikum – 3 stk.
E: citronmelisse - 1 stk.
G: oregano - 1 stk.
H: purløg - 1 stk.
I: fransk estragon - 1 stk.
J: Rosmarin – 1 stk.
K: Glatbladet persille sår du selv i løbet af maj.
Basilikum må først plantes ud i haven i midten af juni, den er meget sart overfor kolde nætter.

 

Sådan kan den lille krydderhave indrettes. Haven er 1,90 m bred og 2,60 m lang.


