
Kapitel 13. Højbede, mistbænke, 
pergolaer, stativer, skilte, frølager 
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1. Højbede og mistbænke 
2. Valg af planter til lodret beplantning
3. Pergolaer og stativer
4. Skiltning
5. Frølager



Fredensborg Slotshave, de private haver. Alt fungerer her! Indbygget 
sprinkler-system, smukt design, glasdække til de små spirer.

1. Højbede og mistbænke



Nyd lige kompositionen – med mistbænkene, potterne, stierne, hækken. 
Overflod af liv, men samtidig velordnet struktur for øjet.
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Til intensiv dyrkning, både ude og i drivhus, er højbede og forskellige typer tildækninger 
værd at overveje. Det skaber et mikro-miljø, der gør plantetyper mulige, man ellers ikke 

bruger, og det forlænger sæsonen til begge sider. På denne og næste side nogle 
inspirationer, jeg har set i virkeligheden og sakset fra diverse blade. 
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Årstiderne i Humlebæk
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Red Bute Ranch, Aspen
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I drivhuset, rusten jern med 
gummikanter, bøjet 
i organiske former.
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Udendørs rektangulære træhøjbede
og med bøjlerne mulighed for 

etablering af varme om foråret, 
skygge om sommeren.

Flis mellem bede.



Singer’s drivhus i Colorado
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Rusten jern, der er bøjet i organiske former. 
Stampede stier.



Højbede bygget af halmballer. Da gode venner afprøvede det sommeren 2020 gik der dog 
totalt snegleinvasion i det. Så afventer flere erfaringer, før det kommer på to do-listen.
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Pergolaer skal tilplantes med skygge-elskende roser som f.eks. New Dawn, The Generous
Gardener eller Westerland samt spinatranke, humle, tobakspibeplante, kaprifolie, vin, 
kamæleonbusk og stikkelsbærkiwi. De både forbinder rum og skaber rum i haven, og de 
udgør kvadratmeter lodret beplantningsmulighed.
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Fotos: Husker ikke hvorfra 
jeg har taget de tre 
skærmprint.

2. Valg af planter til 
lodret beplantning
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Camilla Plum inspirationer

3. Pergolaer og stativer



Fredensborg Slot. Det må være vindruer til spisning. 
Blot vækst op ad en tyk stolpe.

Sensommerblomster indkranses med 
snore trukket langs stolper.



Imponerende sti 
at gå ad!



HuwsNursery
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Staudehaven, beliggende på Søndre Skovvej i Hasseris, som jeg tænker på 
som ‘Aalborgs hjerte’, får i pergolaen om sommeren et tag af blåregn.

Hasseris



Fredensborg Slotshave. Kuppelformen 
elegance. Konsekvent gennemført.



Botanisk Have
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Colorado, Nepal, Aalborg



Fasangården, Frederiksberg Have



450

Claus Dalby



Drosselvej 2016
Mine egne anvendte, i henholdsvis etableringsfasen 

og nogle måneder senere:
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Og sådan ser det ud ved 
to af dem, tre år senere. 

Lægestokrose til 
venstre, rose til højre.



Drosselvej 2020
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Jerome,  Colorado
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Kamæleonbusk, Skørping



Pære- og æble-espalier på Fredensborg Slot.



457

Stativmuligheder i  oversigt



4. Skiltning

• Det er vigtigt, at vi får lavet nogle smukke skilte til træerne, hvor deres sort og anvendelses-
muligheder beskrives, for ellers går det nemt i glemslen at høste.  

• I dag bruger jeg disse til kort tekst og sat direkte ved planten:
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Rold Skovhave skilte
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Prægning i metal, der er overtrukket med sort, det må være 
plastic, på Assistens Kirkegaard. Det skaller af, så det fungerer 
ikke efter hensigten.
Nedenfor er Fredensborg Slotshaves skilte, hvor man kan 
skubbe en plade ind, dvs. det er både smukt, formentlig 
holdbart og fleksibelt.



460

Luksusudgaven anvendt i Botanisk Have, Kbh. Prægning i metal, hvid 
på grøn bund. Sat i jorden med solid metal-bund, eller oppe i træerne. 
Det må være galvaniseret stål, der er anvendt.



Birgit Rothmann, Samsø har lavet meget informative skilte, fornuftigt 
laminerede. Men de falmer hurtigt – og kønne er de ikke.
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Jerome Osentowski gør det mere overordnet i sin skovhave. Bruger også papir i 
laminat.  Heller ikke æstetisk smukt, men det fungerer.

Samme med Feldballe Pomet 
på Friland på Mols.



Gisselfeld tager prisen for de mest æstetiske skilte. Porcelæn på jern, der får lov at ruste. 
De er langtidsholdbare, hvis man passer på porcelænet. 
Men gad vidst hvad de koster J



5. Frø-lager
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Husk at gemme i plastic eller tætlukkende metal. Mus mm. spiser altså frø!




