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Er man bare en lille smule farveglad er aza-
lea’er helt uimodståelige netop nu. 

Farverne i de mange blomster ligger i en 
farvestrålende palet af  hvide, gule, orange og 
lyserøde farver.  På trods af  at man sjældent 
kombinerer orange med lyserødt, er det et 
farvespil, der gør de fleste mennesker glade. 
Så mere af  det, tak! Derfor har jeg i min egen 
have plantet fem forskellige azaleaplanter for 
et par år siden. 

Dér, hvor de fik plads var i et lille hjørne 
af  haven, hvor der var ret kedeligt med lidt 
buksbomkugler og nogle hostaplanter, der 
hver sommer blev ædt op af  snegle. 

farverigt forår og efterår

I dette forår er azalea planterne så kommet 
rigtig godt i gang og blomstrer nu helt over-
dådigt: En lyserød, en rødorange, en gul-
orange og endnu en lyserød, der blomstrer 
lidt senere end de andre. 

Ved samme lejlighed blev plantet en Hima-
layaceder – et stedsegrønt træ, der giver et 
smukt modspil til de farvestrålende azalea’er.

Buksbomplanterne lod jeg bare stå og for-

satte med at klippe dem til halvkugler. De 
står nu og har en fin fast form i kontrast til 
naboplanternes mere organiske former.  

En ting er at azalea er flot og farverig i maj-
juni. Men de er også meget farvestrålende til 
efteråret lige før bladene falder. Brunlige og 
gyldne løvfarver lyser op i det nye hjørne i 
løbet af  september og oktober, inden bladene 
falder til jorden efter nogle nætter med frost. 

Azalea er en surbundsplante, der skal plan-
tes i et surt miljø med lav pH-værdi. Det får 
man ved at plante rødderne i rododendron 
spagnum eller blande lige dele af  alminde-
lig havejord med delvist komposterede nåle 
fra fyr og grantræer samt let komposterede 
bøgeblade. 

selskabsplanter til azalea

Som surbundsplante kan azalea for eksem-
pel dele bed med blåbær – både de lave og 
de høje – tyttebær og rododendron. Det er 
en måde at stække blomstringstiden endnu 
mere, når tidligtblomstrende rododendron 
går i gang i april, forsætter ind i maj og må-
ske blomstrer sammen med azaleaerne, som 
hører til de sent blomstrende af  surbunds-
planterne. Også blåbær og tyttebær har en 

nydelig blomstring, men den er langt mindre 
iøjnefaldende.

Hos mig er det dog kun i plantehullerne, 
jorden er udskiftet til spagnum. Udenom er 
det den almindelige havejord. Her er plantet 
et herligt bunddække af  hvide lærkesporer, 
Corydalis ochroleuca. Der er en staude på 25-
30 cm’s højde og med meget, meget smukke 
hvide blomster med en lille gul plet. Hvid 
lærkespore er en lidt sprød dame, der nemt 
knækker under transport og hvis man tram-
per rundt i bedet. Men får den fred er der 

blomster fra maj til september uafbrudt. Hvid 
lærkespore sår sig selv og er derfor en plante 
man bare køber nogle stykker af  for senere at 
finde frøplanter i bedene og lade dem vokse 
op. De bliver aldrig til et invaderende ukrudt.

Vil du selv have et azaleabed i haven er 
det med at komme afsted til planteskolen nu, 
hvor de forskellige farver kan sammensættes 
ved at se dem i virkeligheden og ikke bare 
på etiketterne. Et bed kan sagtens plantes 
til nu, blot du husker at gennemvande under 
planterne en gang om ugen, hvis vejret er tørt. 

Lad farverne flytte ind

Baggrunden for de kulørte farver er et stedsegrønt cedertræ, der bliver stort med tiden.

Romantisk hjørne af haven med gammel havebænk og lysende azalea’er, der står i blomst netop nu.

Vidunderlige hvide lærkesporer er bunddækkeplanter mellem azalea’erne.

Plantehullet til azala graves rigeligt stort og fyldes med mellemfin spagnum, der vandes 
godt til, inden rodklumpen plantes i det.

Foråret har været køligt og ikke særlig godt set med soldyrker øjne. Men et køligt forår giver en længere blomstringstid i 
alle havens forårsblomstrende bede. Lige nu er det azalea’er der topper – og har gjort det længe
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Tre eksperter giver inspiration til løsninger i hjemmet og i haven 
og besvarer også spørgsmål fra læserne. Har du et spørgsmål til 
panelet, så send det til ude&inde@mja.dk.
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Hurtige internetforbindelser fra antenne-
foreninger eller fibernet er i stigende grad 
et krav, når nye købere leder efter et hus. 

Det oplever ejendomsmæglerne i Home-
kæden.

- Boliger uden hurtige forbindelser har 
færre mulige købere. Sådan er det bare 
i dag, siger relationschef  i Home, Mads 
Ellegaard og tilføjer.

- Hvis man har børn i gymnasiet, kan 
de jo knap nok aflevere deres opgaver 
uden net. Og mange er også afhængige 
af  god internetforbindelse i deres job. Især 
hvis de bor lidt ude på landet og arbejder 

hjemme et par dage om ugen. Samtidig er 
streamingtjenester, som kræver en hurtig 
forbindelse i kraftig vækst, siger Home-
chefen.

Energistyrelsen har netop kortlagt hvor 
i landet, der er bedst dækning af  hurtigt 
internet (100/30 Mbit/s). Her topper Re-
gion Syddanmark med en dækning på 92 
procent af  husstandene, der kan koble sig 
på internet-motorvejen. 

Laveste er dækningen i Region Sjæl-
land, men det ser generelt bedre ud med 
dækningen i Danmark.

Hurtigt internet  
har stor betydning

Stigende krav til hurtige netforbindelser mærkes også blandt landets mæglere. 
Hos Home, er udmeldingen klar. Dårlige dækning og langsomt net, betyder færre 
potentielle købere, for netforbindelse er vigtigt for hjemmearbejde, undervisning og 
streaming.

Boliger uden hurtige forbindelser har færre mulige 
købere, vurderer Home-kæden


