
 kun politisk mod kan redde yderområderne
 er det billigst at bo på landet eller i byen?
 "Vi udleVer drømmen"

September 2014 
#5

Danmarks komplette
boligmagasin

mæglerfejl  
kan koste 
dyrt 
 Side 14

sjæl, charme og  
lækker terrasse
 Side 22 

Skal vi flytte på grund af naborøg? Se ekspertens svar på side 71

At bo på landet
annonCe
Vind præmier for 100.000. Se side 11

18-SiderS 
tema



66 — SEPTEMBER 2014 — bolius BEDRE HJEM

TitelHavehøjbred
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Højbede hitter 
Højbede er en hurtig genvej til frodighed, er nemme at holde og 
kan give din have personlighed. Haveekspert Nina Ewald guider 
dig her til, hvordan du laver det højbed, der passer bedst til dig.
af: Kirsten Marie Juel Jensen Foto: Nina Ewald
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 Højbede er hotte. Uanset om du 
besøger parcelhushaver, er på landet 
eller udforsker byrummet, finder du 
højbede alle steder. I alle mulige for-
skellige materialer, udformninger og 
højder. Og med indhold, der spænder 
fra basilikum og græskar til stauder og 
hindbærbuske. 

Nina Ewald, der netop har udgivet bo-
gen ”Design din have med højbede” 
er ikke overrasket over, at højbedene 
hitter. Hun har svært ved at se ulemper 
ved dem og kan i stedet pege på man-
ge fordele.

"Højbede er en genvej til frodighed, 
fordi jorden bliver hurtigere opvarmet, 
når den er lidt hævet fra jordoverfla-
den og får varme hele vejen rundt. Så 
man kan begynde tidligere med at så 
og plante og får en længere sæson", 
forklarer hun.

højbede er til den travle familie
Nina Ewald mener også, at en af de 
store fordele ved højbede, som især 
unge, travle familier sætter pris på, er, 
at de gør havearbejdet nemmere.

"Det bliver hurtigere at få haven til at 
se godt ud, fordi man har sine planter 
samlet ét sted. Ukrudt har ikke så nemt 
ved at komme ind – samtidig med at 
man ikke ser ukrudtet så godt, hvis 
man har plantet tæt i højbedet. Så  
man skal bare slå græs rundt om eller 
feje fliserne rundt om højbedene, og 
så ser haven ordentlig ud", siger hun.

Fra minimalisme til mormor
Højbede tilfører haven en lækker 
visuel og personlig dimension, fordi 
man bryder den flade grund. Man 
kan bruge højbede til at skabe alt fra 
et stramt, minimalistisk design til en 
overdådig mormorhave. Fordi høj-
bede kan udformes i alt fra beton og 
stål til hvidmalede planker og robuste 
sveller. 

Se filmen 'Sådan laver du et højbed/
kompostberholder':
bolius.dk/byg-et-hoejbed

materialeValget er Frit

De fleste højbede er firkantede, 
men du kan bygge højbede i alle 
geometriske former og størrelser. 
Har du en skrånende grund, kan 
du udnytte niveauforskellene og fx 
lave flere højbede over hinanden 
som terrasser. Vælg det, der passer 
bedst ind i din have eller til det nye 
udtryk, du gerne vil skabe. 

Undgå gamle tjærede jernbanesvel-
ler og trykimprægnerede brædder 
til højbedet i køkkenhaven, fordi de 
kan afgive giftstoffer til dine afgrø-
der. Men derudover kan du stort set 
vælge alle typer af materialer.  

Fx:
  Selvimprægnerende træ, fx eg, 

douglasgran, robinie og lærk 
  Støbt beton eller betonklodser
  Metal
  Pileflet
  Tegl 
  Natursten
  Klyner af spagnum.

HVilke planter egner sig 
bedst til HøJbede?

Stort set alle grøntsager, urter og 
blomster egner sig til højbede. Blot 
nogle få eksempler:

 Kartofler
 Løg
 Gulerødder
 Radiser
 Spinat
 Purløg
 Krydderurter
 Frugtbuske
 Græskar
 Stauder 
 Løg og knolde 
 Prydgræsser 
 Mindre buske.

“Højbede er en genvej til frodighed, fordi jorden bliver hurtigere opvarmet.

Nina Ewald, haveekspert
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højbede

alternatiVe  
HøJbede

  Højbede kan bruges som mist-
bænke ved at lave et glaslåg til 
dem, så du får et slags mini- 
drivhus.

  Børnenes sandkasse kan laves 
om til et højbed, når børnene er 
blevet for store til den.

  Man kan kombinere en legeplads 
med flere højbede. Sandkasser, 
legehuse og højbede kan se  
flot ud sammen. Lad børnene 
være med til at grave og plante i 
bedene.

  Isolér højbedene med gummidug 
og etablér små spejlsøer inde 
midt i højbedet.

sådan skelner du mellem 
HøJbede og plantekasser

  Højbede er i sin mest simple 
form en forhøjning af jord. Som 
regel har det dog en ramme 
rundtom for at holde på jorden. 

  Den vigtigste forskel på at lave et 
højbed og en plantekasse er, at 
en plantekasse er en flytbar kasse 
med fast bund. Et højbed er til 
gengæld stationært og bundløst. 

  Den klare fordel ved højbedet er, 
at rødderne fra dine grøntsager 
eller blomster både kan finde 
vand og næring længere nede i 
jorden uden at støde næsen mod 
en bund. Det kræver altså mindre 
pleje. Samtidig er der bedre dræn 
i et højbed end i en plantekasse.

Læs meget mere om højbede i 
Nina Ewalds bog: "Design din 
have med højbede".

Udgivet foråret 2014.
168 sider.
Pris: 289 kr.
forlagetnice.dk

Fordele Ved HøJbede

  Tidlige blomster og grøntsager: Når jorden hæves, kan solens stråler 
bedre opvarme bedet hele vejen rundt. Det betyder, at jorden hurtigere får 
en temperatur på cirka 10 grader, som gør det muligt for dig at begynde at 
plante eller så og dermed hurtigere få glæde af blomster eller grøntsager.  

  Bekvem arbejdsstilling: Højbedet skal passe til dig, så du ikke skal bukke 
dig for at luge og grave. Højbede er derfor en ekstra god idé, hvis du har 
rygproblemer eller sidder i kørestol. Hvis du vælger et højbed med en bred 
kant eller en indbygget bænk, kan du endda sidde behageligt dér og lave dit 
havearbejde. Eller læg et bræt på tværs af højbedet, som du sidde på. 

  ukrudtet holdes ude: Det er nemmere at holde ukrudtet væk fra et højbed 
end fra en større køkkenhave eller staudebed. For der kommer ikke ukrudt 
ind fra siderne, som begynder at brede sig. Skulle der dukke ukrudt op, er 
det lettere at holde det nede. Højbedets sider gør det i øvrigt også mere 
besværligt for snegle at komme på besøg i bedet.

  orden i haven: Når du omkranser et bed med en kant, får du automatisk 
mere orden og overskuelighed i din have. Så kan planter og blomster godt 
vokse lidt vildt i selve højbedet uden at haven ser sjusket ud. 

  Spænding og variation i haven: Med højbede kan du skabe et varieret uni-
vers. Du kan lave bede i forskellige højder og i forskellige materialer. Du kan 
bruge dem til at omkranse en terrasse. Til at skabe orden i din køkkenhave. 
Du kan også bruge højbedene som en slags rumdelere i haven.

  højbede passer sig selv om sommeren: Du kan rejse på sommerferie i fle-
re uger uden at dine højbede tager skade, især hvis de ikke er for dybe. For 
så kan rødderne suge vand og næring fra den underliggende jord. Omvendt 
kan overskydende vand sive ud, hvis der skulle opstå skybrud.

ulemper Ved HøJbede

Enkelte højbede kan kræve mere 
pasning end andre: 

  Hvis du har valgt at etablere et 
meget højt og smalt højbed 
(fx 60 cm højt), kan jorden 
kræve lidt mere gødning 
og lidt mere vanding end et 
normalt blomsterbed eller en 
normal køkkenhave. For så kan 
planternes rødder ikke nå ned 
til den underliggende jord og 
suge vand og næring.

  Hvis du vælger højbedsvægge 
af jern eller andre ikkeisole-
rende materialer, kan der blive 
meget varmt i jorden, når 
solen bager på højbedet. Her 
vil bedet trænge oftere til vand 
end et normalt bed. 

  Et højbed af dårligt isoleren-
de materiale som fx metal 
kan i hårde vintre risikere at 
blive gennemfrosset. Og så 
kan planterne drukne, når de 
øverste lag af jorden begynder 
at tø, mens den nederste del 
stadig er frossen.

KØB FLER’
SPAR MER’

KARLSTAD HÅNDKLÆDESERIE
100% langfibret bomuld. Ekstra bløde 
og lækre. Vægt 500 g/m². Fås i flere farver. 
ENSFARVEDE
Vaskeklud 30x30 cm 1 stk. 14,95 3 stk. 30,-
Gæstehåndklæde 40x60 cm 
1 stk. 29,95 3 stk. 60,-
Håndklæde 50x100 cm 
1 stk. 59,95 3 stk. 120,-
Badehåndklæde 70x140 cm 
1 stk. 119,- 3 stk. 240,-
Badelagen 100x150 cm 
1 stk. 179,- 3 stk. 360,-

PRICE STAR GARDEROBESKAB
Hvid kunstfiner. Med 2 låger, 3 udvendige 
skuffer, 1 bøjlestang og 3 indvendige 
hylder. B96 x H175 x D50 cm  

Hvid
Med 3 låger. 
B145 x H176 x D50 cm 600,-
Med 3 låger og 3 skuffer.
B145 x H176 x D50 cm 750,-

2 SÆT

299,-
SPAR 99,

SENGESÆT
100% bomuld i en 
god og kraftig 
kvalitet. Vælg 
mellem LOVIS og 
FIDELI. 140x200 cm
1 sæt  199,-

FIDELI
140x220 cm

LOVIS FIDELI

80x130 CM

100,-
SALTHOLM PLISSÉGARDIN
Polyester. Med automatisk snorelås. B80 x H130 cm  

B100 x H130 cm 145,- 
B110  x H130 cm 165,-
B120 x H130 cm 185,-
B130 x H130 cm 205,-
B140 x H130 cm 225,-
B  80 x H210 cm 165,-
B  90 x H210 cm 185,-

Besøg os på facebook.com/JYSK.dk
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  80x200 cm*    5500,-
  90x200 cm*   6000,-
  90 x210 cm*    6500,-
120 x200 cm* 10.000,-
140x200 cm*  11.000,-
Fås også med topmadras 
i memory-skum*
Sengegavl:
  90 cm   899,- 
140 cm 1299,- 
160 cm 1399,- 
180 cm 1499,-

INKL. TRÅDLØS FJERNBETJENING

BØG +100,

11.000,-
2x80x200 CM*

SPAR
10.194,-

120,-
3 STK. 50x100 CM

.d
k 

 

550,-

JYSK.dk
Tilbuddene gælder fra 28.8. til og med 26.9.2014  

JYSK.dk

SPAR
5985

KØB FLER’
SPAR MER’

GOLD E40  ELEVATIONSSENG
Eksklusiv elevationsseng med elbetjent hoved- og fodende. Inkl. trådløs fjernbetjening. 
Ekskl. ben. 2x80x200 cm*
Alt dette får du:
• 2 GOLD A40 motoriseret elevationsbunde med 28 lameller og polstret ramme. Pr. stk. 4999,-
•  2 vendbare GOLD E40 springmadrasser med multipocket-fjedre 500/m² inddelt i 5 komfortzoner, som giver en præcis og optimal støtte. 

Polstret med koldskum. Pr. stk. 3699,-
•  2 GOLD E40 topmadrasser, 8 cm tykke med kerne af åndbar latex, der effektivt leder overskydende varme væk. Vaskbart strækbetræk med 

blød og kraftig quiltning. Pr. stk. 1899,-
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