
 

POTTER 



 

Klassiske omgivelser 
Klassiske potter 

Men de behøver ikke nødvendigvis at have økonomisk værdi… 
 

Potter kan være mange ting – 
det samme kan potteplanter 



 

 
Der kan være hele 
urskove i potter, Tivoli 



 

Eller farvetemaer i mange 
forskellige potter 
kombineret til ”bede”  
– men husk der skal 
vandes separat i hver potte! 
 
Ren ”Claus Dalby” 



 

Gøre det nemmere 
 
Brug større potter og planter 
med samme vækstkrav i 
samme potte. 
  
Forskellige planter – 
længere holdbarhed. 
 
Forskellige planter i store 
potter giver mindre pasning 
med vand. 
 
Model i hvidt med narcis-
tobak og edderkoppeurt 
som overstandere.  



 

Potter kan også være en 
mini-køkkenhave  
med kål og tomater. 



 Det behøver ikke kun at 
være sommerblomster.  
 
Planter af forskellig slags 
kan sagtens kombineres: 
 
Her sommerblomsten 
Salpiglossis ’Chocolate 
Royale’ 
i kombination med den 
stedsegrønne staude 
Heuchera ’Obsidian’. 



 

Heuchera, der fås med blade i alle farver – 
kan bruges til mange farvekombinationer 



 I skyggen er stauder ofte 
bedre end sommerblomster 
 

 Meget større udvalg af 
skyggetålende stauder end 
af sommerblomster 

Lys og skygge 



 Frodighed kan være lige 
så effektivt som farver 

 
 Karakteren passer fint 

både i klassiske og 
moderne rammer 

 
 Gode i kombination med 

løg 

Hosta er meget 
velegnede som 
”potteplanter” – 
tørketålende og godt 
dækkende  
 



 

Også mange gode 
muligheder blandt 
græsserne: 

Hakonechloa macra 
’Aureola’, hakonegræs – 
kan give sol i skyggen 



 Ligesom hosta har græsser en god arkitektur – og der er 
arter til både sol og skygge 



 
Sedum er en meget velegnet  
staude til potter - tørketålende 

Tage Andersen på Rosenborg 

 



 Har man mulighed for 
frostfri opbevaring er 
skærmlilje og agaver 
klassikere. 
 
Vælg den løvfældende 
skærmlilje, Agapanthus 
campanulatus, der ikke 
kræver lys om vinteren. 
Det gør opbevaringen 
meget lettere. 



 
For de meget arkitektonisk  
Indstillede: 
 
Her er vandingsbehovet  
reduceret ved hjælp af  
tørketålende planter som  
agaver. 
 
Tema i blåt – mange  
andre typer af planter  
kunne anvendes… 
 
  
OBS vinteropbevaring! 



 

Grupperinger med samme plantetema  
– forskellige typer og toner i lavendler – også tørketålende,  
men også problematiske at overvintre. 



 

Kniber det med pladsen er en  
plantetrappe måske en idé. 
 
Også det kan gøres på  
mange måder.  
 
Og med enårige. 
Og i mange materialer. 



 

Potterne må meget gerne have en dekorativ værdi 
i sig selv…her terrakotta til mursten 



 

Rokeringsmuligheder til terrassens potter, jern”potter” med hjul 



Potter kan bruges både  
lodret og vandret 

Gentagelse fremmer forståelsen 



 
Inden i og uden på … 
 
En snild løsning på et praktisk  
problem 



 

Potter kan også bruges til  
vandplanter. 
 
Også i mindre målestok - 



 

Skal planterne stå ude hele året, er det meget vigtigt at de er  
ekstra hårdføre. Rodklumpen gennemfryser lettere. Vælg planter  
fra international hårdførhedszone 5-6 
 

 

Træer og buske 

Jo større planter  

– jo større potter  



 
Zonekort 
 
Minimums- 
temperatur 
 
 
5: - 23 gr. 
 
6: - 17 gr. 
 
7: - 12 gr. 
 
8: -   6 gr. 



 

Buskbom er en klassiker. Den er stedsegrøn og kan også 
opstammes, hvis det kniber med at opnå den perfekte kugleform.  



 
Lamium maculatum, tvetand 

Sesleria caerulea, græs 

Bergenia cordifolia, kæmpestenbræk 

Epimedium sp., bispehue 

Også bunden under træerne kan være grøn hele året  



 

Vanding vedhjælp 
af indbyggede 
vandreservoirer. 
 
Et velkendt mærke 
er Mona Plant, der 
både fås til krukker  
og kasser og lige-
ledes kan bruges til 
nedgravning fx. 
langs facader og 
under tagudhæng. 
Systemet fungerer  
ved kapillaritet  
– vandet suges op  
gennem jorden og  
fyldes på gennem  
røret. 



 

Brug god jord, steril jord – ikke almindelig havejord, der er for 
tung og ikke iltholdig nok. Bland eventuelt leca ærter eller –
nødder i. Det letter vægtfylden og giver luft. 
Brug eventuelt en indsatspotte, der kan løftes ud af selve  
”prydpotten”. 
Sørg for godt dræn i potten – læg eventuelt en mursten i  
bunden af ”prydpotten”, så den ikke vælter så let. 
 



 

Potter kan som sagt være mange ting  

– det samme kan potteplanter… 
 



 

Men potter kan også gøre sig  
uden planter. 
 
Så er de nemmere at passe! 



 
Selv om de her skal vandes! 



 
PAUSE 

Valbyparken 2010 



 
Aster divaricatus – meget længeblomstrende og sund - sammen med Hosta 
’Halcyon’, der dækker hen over Narcissus 'Mount Hood‘. Fra april til frost. 

Årstidsvariation 



 

Året har 12 
måneder – jo 

mindre have, jo 
vigtigere er 
plantevalget 

‘February Gold’ 



Løg og stauder 
Gode sæsonforlængende, 

plejelette 
kombinationer 

Camassia leichtlinii 'Alba' 



 

Mange driftsikre løg er gode sæsonforlængere  
sammen med sent fremkommende stauder 

‘Pink Impression’ ‘White Triumphator’ 



Tulipa tarda 

Tulipa turkestanica 



Der er stor forskel på langtidsholdbarheden af de enkelte sorter. Her er sorter, 
der har bevist deres levedygtighed og kan komme igen i bedet år efter år.  
 

Liljeblomstret ‘Ballerina’ 

 
  



Fosteriana 
’Orange Emperor’, orange 
’Purissima’, hvid 
Darwin 
’Ad Rem’, rød med gul kant 
’Apeldoorn’, rød 
’Oxford’, orangerød 
’Pink Impression’, rosa 
‘Golden Apeldoorn’, gul 
 Enkelt sen 
’Maureen’, hvid 
’Menton’, mørkrosa 
‘Mrs. John Scheepers’, gul 
’Queen of Night’, sortviolet  
(kun i fuld sol) 
Triumph 
’Don Quichotte’, violetrosa 
’Negrita’, violet 
’Yokohama’, gul 
 Liljeblomstrede 
’Ballerina’, orange 
‘China Pink’, rosa 
‘West Point’, gul 
 

’Orange Emperor’ 



Genbrug af pottede hyacinter sammen med selvsående Muscari 
latifolium, bredbladet perlehyacint og erantis.  



Mange prydløg er driftssikre og har to store fordele: Bladene fylder tit 
ikke ret meget og de visne blomsterstande er næsten lige så 
dekorative som selve blomsterne 
 
Allium christophii 

Allium - prydløg 



Tænk i helårsvalg,  
høstfarver, frugter  
og frøstande. 
 



 

Crataegus x lavallei  
med holdbare frugter 

Træer og buske 
Vælg træer med flere attraktioner 
Gerne både blomstring, frugtsætning,  
høstfarver og/eller barkkarakterer 



 

Crataegus prunifolia, blommebladet tjørn  

Gode arter er tjørn, røn  
og paradisæble 



Sorbus ‘Joseph Rock’ med gule frugter 
og fine høstfarver 



Malus toringo, 
paradisæble med 
holdbare frugter og 
høstfarver 



Acer griseum 

Acer rufinerve 

Cornus sanguineum ’Winter Beauty’ 

Cornus alba ’Sibirica’ 

Der er mange fine buske og småtræer med smukke  
barkfarver, som både er fine i jorden og som kan klare sig i potter 



 

Stedsegrønne er ikke 
bare ”kirkegårdsplanter” 

Skimmia japonica 
’Rubella’ med røde 
vinterknopper 

’Kew Green’ har creme-
grønne knopper 

Begge er skyggetålende 



 

Der er andre gulblomstrende end forsytia. Cornus mas, kirsebærkornel er et smukt, 
lille tidligtblomstrende træ/stor busk, der også kan klippes som hæk.  



 

Fothergilla major er en af de andre mindre forårsblomstrende buske med både duft 
dekorativ vækst og meget smukke høstfarver. 



 

Hamamelis, troldnød – duftende og vinterblomstrende  
med høstfarver og let at underplante 

’Pallida’ 

’Diana’ 

’Jelena’ 

H. mollis 



TAK 
Og god  
fornøjelse  
i den  
kommende  
havesæson 


