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Det siges, at lykken hverken kan skabes eller indfanges. At lykke 
er noget, der opstår spontant og slår ned som uventede lyn af  
øjeblikkes gennemført glæde. Det gælder dog ikke hos mig. Jeg 
kender én ting, der med sikkerhed gør mig lykkelig. Min lykke 
indfinder sig på et splitsekund og med garanti, når jeg træder ind 
i en smuk køkkenhave. En frodig og blomstrende køkkenhave, 
hvor planterne trives, hvor der er et rigt insekt- og fugleliv, og 
hvor det hele er skabt så gennemtænkt, at det æstetiske går op i 
en højere enhed med det nyttige. Den kriblen og boblen, jeg får 
i hele kroppen, når jeg træder ind i sådan en køkkenhave, det er 
den rene, skære lykkefølelse.

Derfor rejser jeg gerne efter de flotte køkkenhaver flere 
gange om året. Ikke nødvendigvis særlig langt og heller ikke 
særlig længe. Det må gerne være nemt og kunne passe ind i en 
weekend. Her i forsommeren gik turen til det vestlige Skåne fra 
Helsingborg ned til Malmø og hjem til Danmark. Som nogle af  
billederne indikerer, har jeg også tidligere besøgt stederne om 
foråret, men denne gang tog jeg dem alle sammen samlet på én 
weekend.

Sofiero
DSB hjalp mig det første stykke fra Sydfyn til Helsingør, og 
derfra var det blot en hurtig færgetur til Sverige samt en bus 
til Sofiero Slot, der ligger fem kilometer nord for Helsingborg. 
Sofiero er en tidligere kongelig lystejendom, der er åben for 
besøgende året rundt, og hovedattraktionen er den store pryd-
have. Men oppe i det ene hjørne gemmer sig en charmerende lille 
køkkenhave. Den ligger der, hvor man tidligere havde mistbænke 
med planter til blomsterbedene og til den dengang meget større 
køkkenhave. Tidligere var køkkenhavens formål at holde slottet 
forsynet med frisk grønt og frugt, men i dag handler det om at 
skabe oplevelser og inspirere de besøgende. Det kan gøres på 
mere begrænset plads.

Designet af  køkkenhaven er inspireret af  de victorianske 
køkkenhaver, hvor bedene har geometriske former, og drivhu-
sene er hvidsprossede. Der er lagt stor vægt på det æstetiske, 
hvor grønsager vokser sammen med blomster, og bedene er 
omkranset af  mosbegroede stenmure, buksbom eller espalierede 
æbletræshegn. 

I bedene dyrkes blandt andet kål, busk- og stangbønner, ærter, 
løg, salater, bladbeder og flerårige afgrøder som asparges, arti-
skok og hindbær. Grønsagerne trives i de mangfoldige bede, og 
der høstes af  dem til slottets caféer. I september høstes største-
delen af  de grønsager, der ikke kan overvintre, og sælges til de 
besøgende.

TEKST OG FOTO: HEIDI KIRK NISSEN

En weekendtur 
til køkkenhaver 
i det vestlige Skåne

De lave mure er de sidste rester af de gamle mistbænke. 
I dag udgør de rammen for de fleste bede i Sofiero Slots 
køkkenhave. Murene opsamler varme i løbet af dagen, hvil-
ket er med til at holde jorden i bedene lunere om natten. 

Et af køkkenhavens bede består udelukkende af sand. Herover 
lægges der to lag græsafklip på 10 cm to gange årligt og van-
des i tørre tider. Grønsagerne i bedet trives rigtig godt, og der 
dyrkes flere afgrøder i samme sæson. Efter høst af eksempel-
vis rødbeder og gulerødder sås vinterportulak.

Artiskokken ‘Herrgård’ er en lokal, skånsk sort. I forhold 
til mere moderne sorter bliver den mere forgrenet og får 
flere, mindre blomsterhoveder.

Sommerblomster er en vigtig del af køkkenhaven. Det ser smukt 
ud, men blomsterne har også en nyttig funktion, da de tiltrækker 
insekter, der er med til at holde bestanden af skadedyr nede. 

Æbletræerne i køkkenhaven er espalieret over portaler eller brugt 
som lave, spiselige hegn omkring bedene.

Melonhuset blev bygget for snart 100 år 
siden og er delvist nedgravet for at udnytte 
varmen i jorden. Om foråret er der chili- og 
peberfrugtplanter i det, indtil de kan flyttes 
på friland senere på sæsonen.

Efter chilierne er rykket på friland, dyrkes 
der forskellige meloner i drivhuset hen 
over sommeren. Vandmelonerne bindes op 
i poser af fiberdug, så stilken ikke knækker 
under deres vægt.

Den piggede hornmelon dyrkes også i 
melonhuset. Frugten er i agurkefamilien, og 
smagen er efter sigende som agurk med et 
strejf af lime og banan.

Sofi
ero
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Fredriksdal
Tilbage i Helsingborg går min tur nu et par kilometer på egne ben 
op ad stejle gader mod byens nordøstlige hjørne, hvor frilands-
museet Fredriksdals Museer och Trädgårdar ligger. 

På museets store arealer er der flere køkkenhaver, men særligt 
den bag hovedgården imponerer mig. Den 1.075 m2 store køk-
kenhave er indrettet og i store træk dyrket som i 1800-tallet. I 
praksis betyder det, at der ikke anvendes moderne maskiner, 
kunstgødning eller pesticider. Jorden passes med hjemmelavet 
kompost og gødes med gødning fra frilandsmuseets dyrehold. 
Lugning og bearbejdning af  jorden foregår manuelt, og selvom 
plastiknet, metalhegn og trådbure så småt har gjort deres indtog, 
så foregår det meste af  arbejdet, som dengang køkkenhaven blev 
dyrket for at skaffe føde til hovedgårdens beboere.

Køkkenhaven har en firkantet form, der er omkranset af  
frugttræer eller bærbuske på ydersiden. Den indre del er inddelt 
i ti store bede med 8-15 forskellige sorter af  samme grønsag i 
hvert bed, der dyrkes i et seksårigt sædskifte. I de store bede inde 
i køkkenhaven dyrkes mere end 270 kulturhistoriske grønsager, 
frugter og bær, hvor flertallet har været dyrket i mindst 200 år. 
Det giver et indtryk af, hvor mange sorter, der egentlig er, som 
vi ikke dyrker mere, og hvordan nogle af  de gamle sorter ser ud. 
Nogle gange er det også muligt at smage dem. 

En del af  formålet med køkkenhaven og den tilhørende frugt-
have er netop at skabe interesse hos os besøgende haveejere for at 
dyrke nogle af  de gamle sorter, der længe har været i tilbagegang 
i de private haver. Da mit besøg slutter i museets planteskole, 
ryger der også lige et par frøposer med hjem.

I frugthaven ved siden af køkkenhaven dyrkes mere end 130 sorter frugt som 
en del af en genbank for sydsvenske frugtsorter, der er oprettet i samarbejde 
med Landbrugsuniversitetet i Alnarp. Udover hovedformålet at bevare de 
gamle frugtsorter er hensigten også at gøre opmærksom på, at der findes 
mange flere sorter, end vi normalt ser i planteskolerne.

I en af museets haver kan man blive klogere på Linnés 
arbejde med systematisering og navngivning af planter. 
I denne have bruger de skyggenet af flettede grene el-
ler plastiknet spændt ud på en rektangulært metalform. 
Formens to nederste ben er blotlagte og gør det nemt 
at flytte og vinkle skyggenettene i forhold til de enkelte 
planter, der skal beskyttes mod sol eller vind.

Fredriksdal

Plantestativerne laves af grene og ris. Rundt om disse vil snart sno sig stang-
bønner. 

Stilen er enkel med en effektiv produktion af grønsager, frugter og bær, og samtidig er det 
funktionelle blødt op af flettede pilehegn og grene brugt som ærtestativer.

Fredriksdal

Ikke alt er som i midten af 1800-tallet. Lave metalbure 
har fået lov at komme ind i køkkenhaven, hvor de ef-
fektivt beskytter små planter mod fugleangreb.

En lille køkkenhave er omgivet af en høj stenmur. Udover 
den afgrænsende beskyttelse fra dyr har stenmuren også 
en varmeopsamlende effekt, der kunne forlænge dyrk-
ningstiden.

Både når det kommer til valg af sorter og 
dyrkningsmetoder, har køkkenhavens gartnere 
fundet inspiration i gamle arkiver og have-
håndbøger fra 1700- og 1800-tallet. ‘Märtavax’ 
er en gammel, svensk sukkerært med lysegule 
bælge. Høstes ærterne fuldmodne, kan de 
bruges som kikærter. 



Fredriksdal
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Lund Botaniske Have
Næste dag går min tur sydpå med toget. Målet er Malmø, men 
inden da laver jeg et pitstop i Lund, der er en hyggelig by med 
en historisk atmosfære og en fin botanisk have, der hører under 
byens universitet. 

Den botaniske have i sig selv er interessant, men jeg kommer 
også, fordi jeg har hørt, at en del af  haven er en køkkenhave, 
der blev etableret i 1990’erne. Den er ikke æstetisk smuk på 
samme måde som de andre køkkenhaver, men den bærer præg 
af  at ligge i en botanisk have, og det er interessant at se, hvor 
meget spiseligt, man kan lykkes med at dyrke på vores nordlige 
breddegrader. 

Gennem en af havens ansatte får jeg at vide, at et af deres 
formål som Botanisk Have netop er at inspirere og formidle 
viden om planter til offentligheden. Køkkenhaven handler 
derfor i høj grad om oplysning og bruges til undervisning af 
voksne besøgende i workshops og af byens børnehaver og skoler, 
hvor børnene lærer om planterne og dyrkningen af dem. 

Derfor er der også en stor variation af planter i bedene. Nye og 
gamle grønsagssorter, lokale og eksotiske krydderurter og mere 
samfundsrelevante afgrøder, som de forskellige kornsorter, der 
dyrkes i Sverige, og de økonomisk vigtigste afgrøder i landbru-
get. I haven dyrkes også flere vilde slægtninge af nutidens køk-
kenhaveplanter. Blandingen er inspirerende, netop som det er et 
af køkkenhavens formål, og de ansatte giver gerne et godt tip til 
dyrkningen med på vejen.

Linderödsgrisenes efterladenskaber er med til at gøde jorden i køkkenhaven.

Det er de gamle sorter, der dyrkes i køkkenhaverne på 
Fredriksdal. Her er det kartoffelsorterne ‘Leksands Vit’ 
(bagerst) og ‘Gammal Svensk Röd’ (forrest). Begge kom 
til Sverige i løbet af 1720’erne, og ‘Gammal Svensk Röd’ 
var den første sort, der kom til Sverige og blev dyrket 
under andre navne. Den sidste sort er ‘Tysk Blå’. Den 
er hovedsageligt blevet dyrket på Gotland, Småland og 
det nordlige Skåne.

En del af afgrøderne ender i museets café eller til udekøkkenarrangementer, 
men det er også muligt at købe friskhøstede grønsager, frugter og bær i en lille 
bod ved køkkenhaven samt på efterårsmarkedet. Overskudsgrønt og nedfalds-
frugt, der ikke kan presses til most, får museets husdyr.

Den botaniske have kan ses som et museum, hvor udstillingsgen-
standene er de levende planter. Der høstes derfor ikke med spis-
ning for øje. Grønsagerne og bærrene får lov at blive, så de ansatte 
kan vise dem til besøgende. Er der overflod af noget i køkkenhaven, 
kan de besøgende nogle gange få lov at få en smagsprøve. Den 
produktive jungleagurk plejer at være meget populær til formålet.

Hele den botaniske have har været dyrket giftfrit i mere end 30 
år, og alt plantemateriale komposteres og genanvendes i haven. 
Kompostbeholderne står lige ved siden af køkkenhaven, så de be-
søgende også kan følge med i komposteringsprocesserne. Udover 
den kompost, køkkenhaven selv producerer, får den tilført store 
mængder bladkompost fra havens træer. 

Lund B
otaniske H

ave

t Hegnet omkring kålbedet
er kun en smule højere end
kålplanterne og åbent foroven,
da de største skadedyr er
fugle, der lander på græsset og
derefter går ind i kålbedet. Det
lave hegn spærrer effektivt for
deres adgang. Da haven ligger
midt i byen, er der ikke pro-
blemer med rådyr, harer eller
kaniner, så hegnet behøver ikke
være ret højt.

t t Afgrøderne er overvejen-
de velkendte, men der dyrkes
også mindre almindelige planter
som jordmandel, jordkastanje,
kinaskokker, porreløg og soja-
bønner



M
alm

ø Slottsträdgård

PRAKTISK ØKOLOGI 5  / 2022 11PRAKTISK ØKOLOGI  5  / 202210

Frodigheden er stor i de små jordlodder, og der er ikke låst ind til haverne,, så alle er velkomne til at gå ind og nyde herligheden tæt på.

De små udplantningsplanter beskyttes med 
genbrugte emballagebakker og overskårne 
plastikflasker. Det holder både skadedyrene 
lidt på afstand og skaber et lunt miljø om 
foråret, der får planterne tidligere i gang.

Frilandstomaterne får både læ og et ekstra 
tilskud af varme, når de plantes op ad en 
ramme lavet af stolper med en mørk pre-
senning spændt ud over. 

Malmø kommune dyrker kulsukker, som 
bruges til at lave flydende gødning til ha-
vens planter. 

Et af de kommunale haverum indeholder flerårige, spise-
lige planter. Her vokser blandt andet en kinesisk mahogni 
af sorten ‘Flamingo’. Den får lyserøde, spiselige blade om 
foråret, der har en mild smag af nødder og hvidløg.

Malmø Slottsträdgård
Sidste stop på min grønne weekendtur er køkkenhaverne 
ved Malmöhus Slott (Malmø Slot), der ligger et kvarters 
rask gang fra togstationen.

Det kaldes slotshaven, men haven er ikke så gam-
mel, som navnet antyder. I 1994 tog en gruppe haveiv-
rige malmøborgere initiativ til at skabe foreningen 
Slottsträdgårdens Vänner, der ville lave en økologisk 
have for alle interesserede ved siden af  slottet, og i 1997 
stod den 12.000 m2 store have færdig. I 2003 overtog 
Malmø kommune driften af  størstedelen af  haven, der i 
dag drives økologisk og efter principperne om no-dig og 
om at skabe et så lukket kredsløb som muligt.

Haven har udviklet sig meget i de 25 år, den har 
eksisteret, og den forandrer sig hvert år. Det kan lade sig 
gøre, fordi den er inddelt i en række haverum, indenfor 
hvilke der hele tiden sker noget nyt. To af  haverummene 
indeholder nye temaplanter hvert år. I 2022 er det dah-
liaer og insektvenlige sommerblomster, mens det andre 
år har været påskeliljer eller grønsager med en særlig 
egenskab eller karaktertræk.

Tre andre haverum er inddelt i 60 små jordlodder, 
som medlemmerne af  Slottsträdgårdens Vänner kan 
ansøge at få lov at dyrke et af. Det er især disse små pri-
vate køkkenhaver, som jeg finder fantastiske. De er ikke 
større end to gange to meter, og de ligger tæt. Men netop 
de begrænsede rammer gør, at hver enkelte lodejer får 
det optimale ud af  sin lille, grønne plet. Her er ikke plads 
til græsplæne eller havemøbler, her dyrkes intensivt med 
en mangfoldighed af  grønsager og blomster, der tilsam-
men skaber en overvældende frodig effekt.

Slotshaven indeholder også otte temahaver – eksem-
pelvis klimahaven med planter, der er tilpasset fremtidi-
ge klimaændringer med mere varme og nedbør, og haven 
der er frodig og fyldt med tørketilpassede planter. 

Også her er det nemt at finde inspiration, som helt 
sikkert skal med, når jeg om lidt går tilbage til stationen 
og vender næsen hjem mod Danmark igen. Lykkelig efter 
at have tilbragt en weekend med at se på smukke, økolo-
giske køkkenhaver i det vestlige Skåne.

I den vestlige ende af haven er et 47 meter langt insektho-
tel med værelser på begge sider. Havens lodejere mener, at 
det må være verdens største insekthotel.

HEIDI KIRK NISSEN dyrker 

en stor vi l lahave i  Svend-

borg og elsker at besøge 

og finde inspiration i  haver 

i  både Danmark og udlan-

det.   Ti l  daglig er Heidi re-

daktør på Havenyt.dk  og 

ejer f irmaet Dyrkhaven.dk . 


