Efterårslisten 2011
Velkommen til Frøsamlernes efterårsliste. Listen med podekviste, hvidløg, vintergrønt og de sorter der
skal efterårs-sås. God fornøjelse!
Listen ligner forårslisten i rækkefølge og grupper, så den skulle være nogenlunde nem at finde rundt i.
Hvordan bestille? Du finder den/de sorter du er interesseret i. Nederst i sortsbeskrivelsen står der en
navnekode (ex. NC(V) betyder NO Crossland, vegetativt = 25 kr.) som du finder i UDBYDERLISTEN
til sidst. Så har du både navn og adresse på udbyderen, og kan sende en bestilling, med betalingen for
forsendelse vedlagt. HVIS der også står en mailadresse, kan du bestille via mail. Når du får svar på
mailen, får du et kontonummer til at sætte pengene ind på. Og du kan altid betale med check eller
frimærker.
Betalingen skal foreligge inden bestillingen kan udføres, medmindre andet er aftalt. Beløbene skal
mindst dække udgifter til pakning og forsendelse m.m. Send 15,- for hver portion frø (F) og 25,- for de
mindre tunge vegetativt formerede sorter (V). 25 kr. dækker et maxibrev på op til 250 gram inkl.
emballage.
For de tungere ting - som f.eks. kunne være løg, knolde, podekviste og bærplanter - er beløbet 40 kr.
Spørg for en sikkerheds skyld ved bestilling af (V) sorter.
HUSK at skrive op, hvad du har bestilt, hos hvem og hvornår. Og SKRIV NAVN på evt. bankoverførsler. Hvis nu noget går galt undervejs, er det dig, som bestiller, der véd det. Henvend dig til
udbyderen, og spørg hvad der er gået galt. Hvis der opstår vanskeligheder, og du ikke kan få fat på
udbyderen, kan du i sidste ende henvende dig til NO eller Lila.
De sorter der er mærket med * er nye for listen i år.
HUSK at bruge vores database – du kan komme ind i den via hjemmesiden www.froesamlerne.dk og
du kan søge på FS-nummeret eller plantens botaniske eller danske navn. Eller det præcise sortsnavn. Her
står så vidt muligt alle relevante data om planten. Der er stadig en del sorter der IKKE endnu har nået at
komme ind i den. Vi arbejder hele tiden på at få den fort ajour.
NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB:
Vi bruger RIGTIGT mange frø af vores sorter til markeder. Især efter at vi har fået én koordinator
for området, så der er styr på det. Det er en super god måde at give folk oplysning om os på. Det har dog
også betydet at vi mangler frø – specielt af de efterårsrelevante sorter. DERFOR: Hvis du har rigeligt frø
af en eller anden sort (frøsamlersort) vil Kirsten Hedegaard meget gerne have en mail om det, så hun kan
begynde at planlægge næste års markeds-fremstød: kirsten0414@gmail.com. I vil umiddelbart få svar på,
om frøene mangles/kan bruges.

Bladgrønt
Bladbedespinat eller ”Evighedsspinat”.
”Perpetual spinach”, ”Spinach beet”. Oprindeligt
fra Frøposen. Et godt alternativ til spinat. Giver
grønt hele sommeren og i milde vintre også hele
vinteren. BE(F)
Feldsalat/vårsalat (Valerianella locusta). FS577
'Dunkelgrüner vollherziger'. Sås i aug.-sept. og
man har i milde vintre salat hele vinteren. Sikker
vintersalat i drivhus. Eller sås på friland i marts
og man får tidlig forårssalat. Mild med en let
mynteagtig smag. God i blandede salater. Oprindeligt FDB-frø. BE(F)
Grøn Sennep ’Green in Snow’ (på dansk
“Sareptasennep”)(Brassica juncea). FS452

Sås i sensommeren for vinter- og forårshøst. Opr.
Bingenheimer Saatgut. KI(F)
Havemælde, grøn, “Harres Mælde” (Atriplex
hortensis). FS478 Meget gammel familiesort fra
Sønderjylland. Meget frodig med overraskende
store, lækre vaflede grønne blade. Blev traditionelt sået sent efterår, og får da meget tidligt
høstklare blade. KI(F)
Havemælde, rød (Atriplex hortensis (?) var.
rubra). Der er tiltagende usikkerhed om hvilken
art den (evt. de) rødbladede mælder egentlig
tilhører. Vi har intet andet navne end dette til den.
Denne stammer fra K.P. ved Ribe for 10 år siden.
Dekorativ spinatgrøntsag, der sår sig selv i
moderat omfang. BS(F)

”Sonja Jessen” FS637 Meget gammel sønderjysk
familiesort, går tilbage til mindst 1920’erne i
Tønder. Familien spiste den altid i mælkestuvning
med stegt flæsk til. Da fryseboksen kom, begyndte
familien også at fryse den til vinteren. RT(F)

historien om en tjenestepige, der gik til købmanden for at bytte smør og æg mod cikorierod, så
man har jo virkelig brugt den. Her på Samsø er
der også en lokalitet der hedder Cikorierenden.”
IN(F)

Vinterkarse (Barbarea verna). Mørkegrøn
bladroset. Vintergrøn, kan høstes en stor del af
året. Planten sår sig selv. Handelssort fra GB, via
LT. BS(F)

Løg
Kepaløg (Allium cepa) og nærtstående
Spørg altid om prisen for løg (hvis ikke frø).

Vinterkarse, brogetbladet (Barbarea verna(?)).
Som ovenstående, men med hvidbrogede blade.
Opr. Anemette Olesen. BS(F)

Allium ascalonicum. ’Skalotteløg usn1’.
Blomstrer med hvid blomst og danner aflange
spiselige løg. Denne sort stammer fra Dansk Irisog Liljeselskabs frøliste og har mest været dyrket
for de smukke blomsters skyld. Men hele planten
er spiselig. LH(F)

Rodfrugter
Knoldfladbælg (Lathyrus tuberosus). Plante
med spiselige og velsmagende knolde. Er vanskelig, fordi den er vanskelig at få etableret, mens
den på den anden side siges at kunne blive et
ukrudtsproblem. Personligt har jeg kun lige kunnet få denne plante til at overleve, men i år er den
blevet pæn, og blomstrer dejligt med kønne røde
blomster. Og der kommer frø i år. Den er indsamlet fra en (nu vistnok død) bevoksning af arten på
Slettebjerget i Hillerød. Hvordan den er kommet
dér får stå hen i det uvisse. Sandsynligvis forvildet fra dyrkning i de nedlagte kolonihaver. NC(F)

Amish Onion (Allium cepa var. proliferum?) Et
etageløg, der også har løg under jorden, størrelse
som skalotteløg. Fra P. Wiebe i NL. SH(V)
Etageløg fra Norge (Allium cepa var. Proliferum). FS456 Øyvind har fundet denne etageløg
forvildet fra tidligere dyrkning i Norge. Sorten
har nogle usædvanligt store og flotte topløg. Det
ser ud til at den under danske forhold er en livskraftig og flot etageløg, men ikke nær så stor som
under frodige norske forhold. Er der andre der har
erfaringer med den, hører vi gerne fra dem!
NC(V)

Kørvelroe (Chaerophyllum bulbosum). Frøene
modner i september, skal sås straks på blivende
sted. Hvis frøene gemmes til foråret, skal de
kuldebehandles inden såning. Opr. Impecta.
IN(F). Mollys erfaring er, at det er vigtigt for
kørvelroen at stå fugtigt. Opr. franske knolde.
MH(F)

‘Krogh familiens skalotteløg.’ FS522. Slægtsskalotte. Godt udbytte og fin holdbarhed. AB(V)

Hvidløg (Allium sativum)
Hvis ikke der står andet, er det oftest en
blanding af fed og topløg. Spørg om prisen.

Rapunselklokke (Campanula rapunculus).
Henrivende klokkeblomst, ca. 50-70 cm høj med
et utal af bittesmå blå klokker. Den sår sig selv
flittigt og er et dejligt indslag i både blomster- og
urtebede. I gamle dage spiste man rødderne i
lighed med ensidig klokke. Kan sås nu eller til
forår, den skal nok komme! Opr. Suffolk Herbs.
IN(F)

"Aleksander Tjetanov". Slangehvidløg,
Marbled Purple Stripe gruppen. Modner sent.
Dyrket af Aleksander og Tamara i deres datcha i
Irkutsk, Sibirien. De fortalte at det er et meget
stærkt hvidløg, som de har dyrket i mange år.
Hvor mange har de glemt, men de har ikke altid
haft det. De lægger fed eller topløg 10 cm dybt i
oktober. Aleksander mener det er vigtigt at forny
sorten ved at sætte topløg med fire til fem års
mellemrum, så får man de største hvidløg. Modtaget af Aleksander december 2008. SH(V)

Rodcikorie (Cichorium intybus) 'De Bruxelles’,
’Witloof’. 2-årig, danner bladroset første år.
Bruges i vore dage mest til bladsalat, men får en
kæmpestor rod, tidl. anvendelse: kaffeerstatning,
er også blevet spist bagt i ovnen. Der er enkelte
opskrifter på Frøsamlernes forum – og vi efterlyser kulinariske erfaringer! Planten kan blive op
til 2 meter høj, MEGET flot, blomsten en anelse
lysere end alm. vild cikorie. Opr. Runåbergs
Fröer. ”I gamle Samsø-skrifter har jeg fundet

”Estisk rød” Slangehvidløg (Allium sativum var.
ophioscorodon). FS010 Kraftig sort, hårdnakket
type. Hele toppen med små yngleløg kan plantes
og bliver til en klump små og lidt større hvidløg,
der kan høstes løbende det meste af året. Hvis fed
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lægges efterår får man ret store løg med kun 4-6
fed pr. løg - en fedstørrelse der ikke er social
dagen efter! Fra marked i Tallinn. NF(V);GO(V)

Elefanthvidløg (Allium ampeloprasum Ampeloprasum Group). FS453 Væksten minder om hvidløg, men tilhører en lidt anden art. Væksten er
svag især i starten, men til gengæld kan de give
pænt store løg med en mild hvidløgssmag.
Ligesom Babingtons porreløg danner elefanthvidløg bulbiller (yngleløg, der sidder udenpå
selve løget), men de er svære at få til at spire.
Erfaringer med at få bulbiller til at spire
efterlyses! AB(V)

“Grethes Supermarked”. Et af de hvideste
flettehvidløg. Størrelsen er ikke imponerende, der
er dog et hvidløg der er værd at dyrke, hvis man
ønsker at flette en ranke med rent hvide hvidløg.
Modner tidligt, typisk omkring Skt. Hans.
Oprindelse fra supermarked, via kollega Grethe
som havde dyrket det i en årrække, da jeg fik
hvidløget omkring 2005. SH(V)

”Staudeporre”,”Evighedsporre” (Allium
porrum). ’Carentan’ (eller ’Monstrueux de
Carentan’) er en gamle, tykskaftede, ikke højtforædlet porre fra den franske kanalkyst. En
ældre stamme uegnet til handelsgartnere, men
pragtfuld for private og god til overvintring. Den
kan stå på samme sted i flere år og vokser som
andre allium. Som helt unge er den som andre,
mere forædlede porrer. Fra 2. år kommer der en
del sideløg, som får fingertykkelse, hvis de ikke
bliver plantet ud. (Se Havenyt 14/12-05 på
nettet). Frø bærer de selvfølgelig også, og i
dårlige somre er der enkelte af planterne, der
skyder genvej med formeringen med bulbiller.
Disse lægges i en lille fordybning i jorden med en
sten til at holde dem på plads uden at knække
stængelen. Vokser fast i løbet af efteråret og er
klar til udplantning tidligt forår. Dyrket af Alice
ellingsen. Frø kan evt. bestilles fra LT men vi vil
helst uddele den på Årsmødet i Rebild.

’Inchelium Red’. FS435 Softneck med store,
flotte hvidløg af artiskok-typen. Stammer fra
Colville indianer reservatet i Inchelium,
Washington, USA. Medium stærk smag. LT(V)
Lettisk. Store hvidløg med meget store fed
(næsten lige så store som Estisk Rød). Fået fra
Stefan Haase fra SESAM. Fed. NF(V)
*Mønske Slangehvidløg Hårdnakket hvidløg
med god vækst. Minder om Rød Estisk, men er
helt hvide. Oprindelse ukendt, men jeg har dyrket
dem i hvert fald i 15 år, altid med godt resultat.
Løget bliver større, hvis blomsten fjernes. AB(V)
’Persian Star’. FS438 Slangehvidløg. Type:
Purple Stripe. Modner sent. Oprindelse
Samarkand, via nederlandsk frøsamler 2008.
Begrænset materiale. SH(V)
’Rebberg Knoblauch’. FS009 (Allium sativum var.
ophioscorodon). Slangehvidløg. Hårdnakket
hvidløgstype. Hele toppen med små yngleløg kan
plantes og bliver til en klump små og lidt større
hvidløg, der kan høstes løbende det meste af året.
Kun yngleløg. BE(V-adoptant)

’Kathy’. FS186 Vild porre. Lille, flerårig porretype. Visner om sommeren - spises om foråret.
Der er tale om 2 sorter i blanding, siger MH, efter
at have haft dem i blomst. Dette spørgsmål
henstår stadig uafklaret. Den har været dyrket i
foreningen Frøsamlerne i en længere årrække,
ingen husker længere hvor den stammer fra.
SH(V);KI(V)

Porre (Allium ampeloprasum, Porrum
Group, og andre)
Babington’s porreløg (Allium ampeloprasum
var. babingtonii, Allium babingtonii). FS188
Ligner elefanthvidløg i vækst og mild hvidløgssmag, og som denne beslægtet med porrer og ikke
hvidløg. Vokser vildt kun ved kysterne på de
britiske øer og Irland, hvor den er sjælden. Menes
at være forvildet fra tidligere dyrkning på klostre.
Kraftige, nemme planter der udover fed også
laver enkelte små hårde yngleløg (bulbiller) ved
bunden (kan sættes i blød og sås) plus store åben
skærm med spredte lilla blomster (ingen frø) og
flere store topløg. Spreder sig og kan bruges til
permakultur. Opr. botaniker Bjørn Hjort.
AB(V);LT(V);BE(V)adoptant;GO(V)

Øvrige
‘Heritage Sweet White Multiplier’ (Allium cepa
x fistulosum?). FS451 Hvidt løg med mange
anvendelsesmuligheder. Kan dyrkes i permakultur. Yngleknopper laver små forårsløg, næste
år deler løgene sig som skalotteløg. Det er et løg
med mange muligheder, kan spises i alle stadier,
både blade, topløg og skalotter. Dejligt til at spise
råt, da smagen er sød. Laver man skalotteløg er
de ikke særligt holdbare, men skal spises i løbet
af efteråret. Oprindelse frøsamler i Wisconsin,
USA. SH(V)
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Sibirisk purløg (Allium sp., kan være Allium
schoenoprasum ssp. sibiricum). En lille løgart der
bruges som purløg. To hylsterblade, hver blomst
løftet op over de mange yngleknopper. Blomstrer
i juli/august. Yngleknopper. Fra Dalsagercentrets
daværende gartneri i Hirtshals. GO(V)

kinder. Sødt og velsmagende, men bliver melet
ved lagring. August-september. Pometet. NC(V)
Formand Jørgensen. Det er det første æbletræ,
der springer ud om foråret, hvor det står med små,
lyse, bøgegrønne blade mod træets kanelbrune
stamme og grene, og det får masser af kønne
æbleblomster. Æblerne er middelstore, grønne,
senere svagt gullige. De modner i september og
kan holde sig til jul. De er gode til frisk konsum
med behagelig sommeræbleagtig smag, men de er
også velegnede til madlavning. Til grød koger de
ud på den rigtige, lidt klumpede måde. Træet i
min have er omkring 100 år gammelt og stadig
sundt og livskraftigt. Sorten indgår ikke i NGB /
Pometets samlinger. JK(V)

Skovløg/Rocamboleløg (Allium scorodoprasum).
FS563 Gror vildt i Danmark. Meget dekorativ.
Danner små grålilla topløg med mild hvidløgssmag. Kun yngleløg. BE(V)

Ærter
Winterkefe. FS 245. Navnet betyder ”vintersukkerært”. Meget speciel ært, der kan sås om
efteråret (omkring eller lidt før 1/11) og overvintrer en almindelig dansk vinter som små spirer
(!). Giver tidlige ærter - ca. 1/6-, der er bedst spist
som sukkerærter (med skal) som helt unge, da de
med alderen bliver lidt beske/bitre.
Idas erfaringer i 2010-2011: Sået inde 15/11, sat i
udestue i frostvejr efterhånden som de kom op.
Plantet i haven 1/12 (frostvejr, sneen skrabet
væk). Blomstrede først i maj, høstet sidst i maj
(ca. 90% overlevelse). NB: Højden 2 ½ m! De
tofarvede lilla blomster er så store som lathyrus.
Ida har lavet en billeddagbog over forløbet, som
vi snart vil sætte på hjemmesiden. NF(F);IJ(F)

Fynsk udvalg II. Skægt æble med ananassmag.
Pometet. NC(V)
’Hillerslevæble’. Sødt sommeræble. Pometet.
NC(V)
Irsk Ferskenæble. September. Underlig sød,
måske lidt ferskenagtig smag. Pometet. NC(V)
Lisbeth Grouleff. Frøplante opkaldt efter finder.
Muligvis bare det rødeste paradisæble, med
meget store flotte æbler. Har meget spinkel
grenbygning. Podekvistene er små, så det svære
bliver at finde en meget tynd grundstamme. Evt.
er okulering bedre. NC(V)

Korn

Mio. September æble. Speciel, behagelig men
ikke ret syrlig smag. Pometet. NC(V)

Stauderug (Secale multicaule). Mest brugt som
grøntgødningsplante, overvintrende. Småfrøet
rug. Kan med fordel sås til Sct. Hans, og slås eller
afgræsses til efteråret. Opr. fra DLG, købt i 1991.
TN(F)

Slettebjerg. Frøplante fra lokalitet af samme
navn. Podet derfra. Velsmagende sommeræble
(september) med god og sød smag, lidt tørt og
kun meget svag syre. NC(V)

Frugt og bær

Villa Pax´s Sommeræble. Et af de mange der
“fulgte med huset”. Lavtvoksende sundt augustseptember modent æble med frisk og god smag
med passende sødme. Kender ikke navnet, men
har heller ikke nået at få det prøvet hos en
specialist! NC(V)

Æble (Malus domestica)
Podekviste leveres i januar til podning i februar.
Anna Grouleff. Lokalt æbletræ (frøplante).
Navngivet efter den person, der sørgede for, at
det blev bevaret. Har store gul-grønne æbler, der
modner gule. Sæson: Okt.-nov. Æblet har god
smag - benævnt "gammeldags". Træet er sundt
(selvom modertræet er en ældre dame har det
ingen sundhedsproblemer). Blomstrer med meget
smukke og velduftende rosa blomster. NC(V)

Pære
*Dansk Eyewood. Pære med runde frugter. Der
er begrænset materiale. HA(V)

Rubus sp. - brombær
Rubus illecebrosus. Jordbærhindbær. Meget
stort, glinsende, rødt, hindbærlignende bær.
Smager ikke af ret meget, men er gode til at pynte
kager og Campari. LH(V)

Ellisons Orange. Krydret sommeræble med
spændende smag. Stort, fladt og rødkindet.
Pometet. NC(V)
Else Lindstow. Gult sommeræble med røde
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Rubus sp. Opret brombær #1. FS427 Muligvis
samme sort som ’Wilsons Early’. Bærer på sidst
års skud, der bliver 2 m høje. Omtales i gammel
havebog som værende fra Amerika. Sideskuddene bliver fyldt med ranker af dejlige brombær.
Få torne. Modner i August. Opr. fra Syss Karl
der fandt den i kolonihaverne ved Brede. BS(V)

blomstrer på års-skuddene. Smagen sød og god.
Opr. Åke Truedsson NF(V)
’Weserruhm’. Gammel sort. Middeltidligt bær;
fint. Opr. fra Center for Biodiversitet. NP(V)
’Zefyr’. Danskforædlet sort fra 1965. Tidlig, velsmagende, lidt mindre udbytte end andre, siger
man. NP(V)

Opret brombær #2. Samme beskrivelse.
Familien har fået den af en gammel mand i
Beder. NF(V)

Vin

Jordbær

'Frankenthaler'. Blå spisedrue med lille sten.
Trives bedst i drivhus, men er fuldt hårdfør og
giver også druer på friland, men ikke i samme
kvalitet som i drivhus. Det var standarddruen til
avl af spisedruer i drivhus fra slutningen af 1800tallet. Moderplanten har stået på friland op ad en
sydmur i Gentofte i 30 år, og den stammer fra en
vinstok, som nu har stået i drivhus i Nordsjælland
i mere end 70 år. Kviste til stikning. JK(V)

'Aprikose'. Lidt fladt, ovalt bær; lyst og let. Lidt
senere end 'Königin Louise'. NP(V)

Krydderurter

Rubus phoenicolasius. Vinbrombær. FS454
Bærer på sidste års skud, der bliver 2 m høje. Den
udvikler sidegrene, i spidserne kommer der klaser
af små, søde, røde bær. Meget dekorativ. Få
planter. Beskæres som brombær. Købt på et
marked. NF(V)

'Dybdahl'. Gammel sort, meget sød, har været
yderst givtig med flotte store bær og ingen
sygdomme i min og museets have. Dybdahl er
stadig yderst populær på Samsø, anses af mange
for den "rigtige" jordbærsort. Har fået planter af
JR i 2007. IN(V) Anden oprindelse NP(V)

Balsam (Tanacetum balsamita). Med kamferduft.
LH(V)
Kvan (Angelica archangelica). Stor, statelig
plante med store skærmblomsterstande, gammel
nordisk nytteplante. De unge skud kan kandiseres
og bruges kandiseret som sukat i bagværk eller i
stikkelsbær-rabarberretter og blandet frugtsaft.
Blade og rødder kan tørres og bruges til te.
Frøene kan anvendes som brændevinskrydderi.
Skal helst sås i efteråret eller i det allertidligste
forår. Blomstringen finder oftest sted efter 2-3 år.
Fra Frøposen: GO(F); Anden oprindelse: KI(F);
Kvan fra Öland hhv. Grønland, dyrket i Orø
Urtehave. LT(F)

Jordbær 'Monika'. Mellemting mellem
skovjordbær og almindelige bær. Velsmagende.
Bedst når det er blevet mørkerødt. NP(V)
’Königin Louise’ (?). Middeltidligt, fint
aromatisk bær. Bærrene nærmest ligger oven på
planten lige til at plukke. Det ser fuglene også!
Gammel sort. Fra Center for Biodiversitet. NP(V)
'Senga sengana el. usn’. Da vi købte
ejendommen I 1989 fandt vi nogle forkølede
jordbærplanter, som efter opformering blev
benævnt S. sengana af nogle, mens andre mener
nej. Den har nogle dårlige egenskaber: Ret lavt
udbytte, mange bær er små, og de er skjult under
bladene. Men smagen er fantastisk! EA(V)

Mentha sp. Lotte Hansen har et STORT udvalg
af mynter. Hvis du ønsker at se hendes aktuelle
mynteliste, kan du maile til hende på
kjlhansen@mail.dk.

Oregano (Origanum sp). Med brogede blade.
LH(V)

'Senga Sengana'. Var i haven da vi købte
ejendommen i 1992, sorten verificeret af tidl.
ejer, som har haft dem i mange år. Den er saftig
og dybt aromatisk. Pas på skimmel, d.v.s. tilpas
vanding og sol. Det er de værd. IN(V)

Skotsk Lostilk (Ligusticum scoticum). FS521 På
dansk også kaldet “søvnurt”. Arten har været
anvendt som beroligende middel, men dyrkes nu
som krydderurt. Minder om løvstikke i smagen
men anderledes. 2-flerårig pæn lille skærmplante.
Gemte frø skal kuldebehandles for at spire. Opr.
Steno Museet, Aarhus. GO(F)

Skovjordbær (Fragaria vesca) ‘Rebecka’.
Udviklet i 1998 på Sveriges landbrugsuniversitet
Balsgård. Rebecka har alm. jordbærstørrelse,
giver bær i juni-juli for derefter at remontere,

Sødskærm, spansk kørvel (Myrrhis odorata).
Kraftig flerårig plante, der dufter af anis. Gror
forvildet i Danmark i grøfte- og skovkanter. Vil
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gerne have skygge og fugtig jord. Sås om efteråret, da frøene skal have frost for at spire til foråret. Blade i suppe m.m. (som kørvel). De umodne frø er bolsjer for børn og barnlige sjæle – (sød
lakrids). De voksne lægger dem i snaps. Oprindeligt frø fra Frøposen. BE(F);KI(F);GO(F)

bondehave på Højtvedgaard i Nordsjælland.
Alderen på haven desværre ukendt. NC(V)

Stauder
Bjergstenfrø (Buglossoides purpurocaerulea)
Danner en tæt stand af knæhøje oprette skud med
himmelblå blomster. Når blomstringen lakker
mod enden skyder landskuddene op, som sår rod
hvor de igen rør jorden. På den måde kan planten
vandre, men det hindres let med en hækkesaks i
tide. Køn og udsædvanlig. Jeg fik den af en
gavmild staudeglad kvinde i Bagsværd omkring
1996. SH(V)

Sødskærm. Denne stammer fra en plante købt
hos "Solsikken" for 15 år siden. Se i øvrigt
ovenstående. MM(F)
Sødskærm, FS340 Denne accession har glatte
blade, mens de fleste andre har hårede blade.
Oprindelse vild bestand i skovområde nær det
gamle Skovkloster ved Næstved 1992. SH(F)

Kruset rejnfan syn. ‘Munkerejnfan’ (Tanacetum vulgare ‘Crispum’). Dufter dejligt. LH(V)

Prydplanter

Nellike, hvid. Stammer fra Bosnien, er medbragt
af flygtning fra krigen. BT(V)

Sommerblomster
Kæmpe Natlys (Oenothera glazioviana) 2årig,danner bladroset første år. 2. år ca. 1 meter
høje stængler med citrongule blomster, som trods
navnet kl. 8-blomst også ofte er åbne om dagen.
Disse frø stammer fra Beyergårdens have i
Nordby, Samsø. Kan stadig sås. IN(F)

Stor kæmpestenbræk også kaldet "Elefantøre"
(Bergenia crassifolia syn. Bergenia cordifolia).
Fra min mormors sommerhushave i Nivå, syd for
Humlebæk. Min mor er født i 1923, og kan
sikkert huske bedet fra 1930. Hun er sikker på at
bedet blev tilplantet mellem 1925 og 1930. Den
kommer muligvis fra et andet bed i haven, for
haven blev lagt om i den periode. Min mormor
havde kun få husholdningspenge, der også skulle
række til den slags, derfor tror jeg ikke hun har
købt planten, men fået den. Min kusine bor nu
hvor sommerhuset lå, og bedet med elefantøre er
der stadig! Det er i øvrigt en ganske almindelig
staude. SH(V)

*Natviol (Hesperis matronalis) Denne vidunderlige phloxlignende 2-årige blomst har bevaret sig
selv i mange gamle samske bondehaver. Den
optræder i alle nuancer mellem næsten hvid og
violet. Den er 2-årig og selvsående, finder selv
nye ydmyge steder i udkanterne af have og gård,
men kan blive meget stor og flot ved kærlig pleje.
Blomstrer i juni, hvor den – især om aftenen –
udsender en himmelsk duft. Blomsterne kan spises. Frøene er fra gammel have på Samsø. IN(F)

Symphytum grandiflorum. Lav kulsukker med
hvide blomster. Kulsukker er kendt for at være en
god plante til at igangsætte kompost med. LH(V)

Tulipan
Tulipa sp. NO har en række navngivne sorter af
tulipaner. Da han alligevel graver op og tørrer
dem om sommeren, kan han sagtens levere 3 løg
af sorterne. Det drejer sig om: Rød og gul Appledorn, Gordon Cooper, Groenland, Maureen,
Quebeck, Stressa og Aladdin. Det er ikke frøsamlersorter, og det er kun Appledorn og Gordon
Cooper der sikkert kan danne bestand på friland,
uden at blive taget op om sommeren. NC(V) PS:
Der er enkelte andre sorter - spørg hvis du er
særligt interesseret.

Prydbuske
Kinesisk Træpæon Siden jeg fik denne plante
foræret i 2003 er den vokset til ca. 4 m bred og 23 m høj. Store citrongule blomster i tidlig
sommer. Store fligede blade. Frugter med store,
sorte bønne-lignende frø, men den er svær at få
dem til at spire. Det er ikke sikkert det er en
vildart – hvis det er en hybrid vil den spalte ud.
Spiringen tager mindst 2 år, da de store frø efter
første vinter kun spirer med en kimrod, og først
efter 2. år sætter kimblade. Hvis man sår de friske
frø, er spiringen dog normalt god. De friske frø
sås i en nedgravet potte (så der er styr på den), og
bliver bare stående ude. Som noget nyt tilbydes
der i år også småplanter. BS(F+V)

Narcisser
*Påskelilje (Narcissus sp). Påskelilje med lang
trompet og 6 lysegule kronblade. HA(V)
Påskelilje. Fyldt påskelilje fra nu nedlagt
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Oplysningerne er taget fra Hammerum Herreds
Plantningsforenings 100 års jubilæumsskrift i
1987. Jeg har nogle få planter af den, men den
formeres let ved rodskud. HJ(V) (spørg om de
25 kr. kan dække portoen)

Stueplanter
*Bilbergia nutans, Præstehavre.
Slægtspotteplante; stammer fra mine
bedsteforældres sølvbryllup i 1964. Mette er født
dagen efter, og er således jævnaldrende med
planten, og hun har haft den siden ca. 1977.
Planten er ikke vanskelig – overvintres tørt og
lidt køligt om vinteren (den er fra ananasfamilien, tropisk). Formeres ved sideskud.
Planten har ikke fået et FS-nummer endnu, men
kommer i databasen når vi får tid! Kommer i
adoptionsprogrammet. JP(V)
*Julekaktus. Ane har en meget gammel
julekaktus, som der godt kan leveres stiklinger
af. Anes farmor fik den til sit bryllup i ca. 1915
af sin far der var gartner i Bagsværd, og hed
Erichsen. Planten stortrives stadig, og er en pæn
busk – den bryder sig efter sigende ikke om at
blive flyttet rundt, eller at få direkte sol. Planten
vil komme i adoptionsprogrammet. AH(V)
*Rhoeo spathacea, Moses vugge. Stammer fra
min fætters barnedåb i 1965. Den var hos mine
bedsteforældre, der havde fået planten af min
mors onkel fra Haderslev. Den fulde historie vil
komme til at ligge i databasen (når vi får lagt
den ind...). Mette kan levere nogle stiklinger.
Planten vil komme i adoptionsprogrammet.
JP(V)

Et historisk træ
Sindinggård poppel (Populus alba). Justitsråd
Søren August Fjeldstrup overtog Sindinggård [en
herregård ca. 10 km. NV for Herning] i 1809 og
var en af landbrugets foregangsmænd. Det var
dog havebrug og beplantning af hederne der
havde hans største interesser, hvor han særlig
beskæftigede sig med pils og poppels egnethed
som læplante. I kraft af sit store kendskab til
hedens jordbundsforhold var han indtil sin død i
1859 en højt værdsat rådgiver for regering og de
skiftende monarker, i alle spørgsmål vedrørende
hedesagen.
Hans interesse for netop poppel kom til udtryk,
da kong Frederik 1V engang ville vise ham en
erkendtlighed og derfor spurgte om, hvad han
kunne ønske sig. Fjeldstrup bad om nogle sølvpoppel fra skovene ved Jægerspris. Han fik 300
stiklinger og senere yderlige 600. Nogle af dem
plantede han omkring Sindinggård, blandt andet
en ved sydsiden af kirkevejen, og det er derfra at
jeg har aflæggere.
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