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pragthave
med stauder  
og græsser

Alléen med guldregn leder den 
besøgende pompøst ind i den over 
6000 m² store have. Her er skyggetålende 
planter og hvidblomstrende buske 
og planter, som lyser op i det grønne. 
Ikke mindst den overdådige hortensia 
Annabelle. Desuden er der pileurt, 
høstanemoner, brudeslør, stjerneskærm, 
storkenæb, samt flere stauder med 
hvidspættede blade. Limegrøn løvefod 
bliver brugt til at skabe friskhed 
i farvepaletten. På alle havegange 
er der lagt granitskærver, som er 
valgt, fordi de er mere behagelige  
at gå på end perlegrus.
1. Fårene følger nysgerrigt de 
besøgende på gårdens omliggende marker.
2. I haven kan man opleve en lang  
række eksempler på purpursolhat. 
Her den smukke White Swan. 
3. Indgangspartiet til den trelængede 
gård har formklippede træer og buske.

Tag med til en have i Østsjælland, og oplev 

Marianne Follings udsøgte fornemmelse for at 

sætte planter sammen. Hun blander stauder og 

græsser, så bede bliver en farveoplevelse, men 

også til levende skulpturer, når vinden tager fat.
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Hen Ad HAvegAngen kommer 

andemor med ællinger promene-

rende, og i staudehaven går en flok 

høns og kratter og pikker lidt i et 

nyanlagt rosafarvet bed med nogle 

af Marianne Follings over 1200 for-

skellige stauder og græsser. Det må de gerne, for der er plads til det hele, 

også bistader og får, på gården hos agronom og ph.d. Marianne Folling og 

dyrlæge Jesper Valentin Petersen, som i 1999 flyttede fra byliv i en villa på 

Amager til landliv på en trelænget gård i Rønnede på Østsjælland.    

   På cirka 6000 m² jord  har Marianne Folling anlagt først en have og nog-

le år senere åbnet en planteskole, Tidens Stauder, som nu er lukket, fordi  

arbejdsindsatsen og indkøbet af de mange forskellige sorter slet ikke stod 

mål med indtjeningen. Det har givet mere tid til at passe og videreudvikle den 

store have, som Marianne anlagde på bar mark for 11 år siden.     

    - Jeg løb rundt på marken med nogle pinde og markerede, hvor den skul-

le være. Der skulle være fire haverum: staudehave, frugthave, køkkenhave 

og planteformeringshave, fortæller Marianne Folling, som dermed fik rig   

mulighed for at dyrke mange forskellige stauder og græsser. Til favoritterne 

hører purpursolhat, som hun har 23 forskellige sorter af.        

   Rundt om haven blev der plantet bøgehæk for at holde rådyrene væk fra 

alle de nye planter. Og så tog Marianne fat på at anlægge haven, hvor det i 

dag især er staudehaven og en allé med guldregn, der leder ind i haven, som 

står imponerende flot. 

   - Jeg tegner normalt et bed op på et stykke bagepapir med kvadreret  

papir under. Det er vigtigt, at planterne får en effekt sammen med naboplan-

ter og jeg arbejder med farver og med forskellige former. Runde og spidse 

former sammen giver kontrast og liv i bedet. Desuden tænker jeg i højde og i 

blomstring fra forår til efterår, forklarer Marianne. Det kræver et godt over-

blik, for der går 600 planter til et bed på 100 kvadratmeter, som er tættest 

beplantet forrest med små planter, ca. 9 stk. pr. m², og mere luftigt bagest, 

hvor de store planter står  fordelt med 2-3 stk. pr. m². 

En del af inspirationen til haven, som den står i dag, kommer fra den  

hollandske havearkitekt Piet Oudolf, hvis særpræg er et miks af stauder og 

græsser. Især hans måde at bruge græsser som slør og til at give bevægel-

se i bedet har været banebrydende inden for havedesign. 

- Folk, der kender ham, kan se, at inspirationen kommer fra ham. Han 

blander farverne meget, men dér står jeg af. Jeg foretrækker, at farverne 

matcher, siger Marianne Folling.  

guide til gRÆSSeR
Marianne Folling bruger mange 
forskellige græsarter i bedene.  
Her er hendes favoritter:

Havesandrør. Opret vækst. Får aks  
op til 190 cm i højden. Står med strågule 
aks det meste af vinteren. Trives i sol  
og let skygge.
Sølvaks. Op til ca. 100 cm høj med let 
overhængende tueformet vækst. Trives 
bedst i sol, men vokser også i let skygge.
Lampepudsergræs. Mellemhøj med 
tueformet vækst. Bliver ca. 50-100 cm 
høj. Aksene forgår så snart vinteren 
sætter ind. Trives i sol og halvskygge.
Diamantgræs. Kaldes også Koreansk 
sandrørshvene. Bliver op til 100-120 cm 
høj med blomsterstanden. Har let rosa 
blomster i august. Aksene holder et godt 
stykke ind i vinteren.
Mose-Bunke. Vintergrøn græsstaude 
med tueformet vækst. Planten er  
ca. 25 cm høj med aks op til 150 cm høje. 
Aksene forgår så snart vinteren sætter 
ind. Trives både i sol og skygge. 
Præriehirse. Bliver ca. 150 cm høj med 
aks samlet i toppe. Lyser op med gule 
strå og aks om vinteren. Flere sorter har 
rødlige blade og røde toppe.  
Trives bedst i sol.
Alle græsserne er flerårige.

Her i højsommeren stråler bedene af 
farver og former. Marianne Folling går  
på en gangsti mellem staudebedene. I 
forgrunden indianermynte, bagved hvid 
floks og hvide stokroser, storkenæb 
og bagest en rosa palette af kvæsurt, 
hjortetrøst, floks, kattehale, alunrod, 
pileurt og høstanemone. For at minimere 
arbejdet har Marianne Folling lagt fiberdug 
under et tyndt lag flis for at holde ukrudtet 
nede. Om foråret bliver det hele klippet 
ned, og der bliver luget, og da haven først 
og fremmest består af sandjord, bliver 
den tilsat havegødning i april. 

1. Alrunerod hører til en af yndlingsplan-
terne og her ses en meget flot farvesam-
mensætning af Lime Ricky, Plum Royale, 
Obsidian, Caramel og bagerst Citronelle. 
2. For enden af alléen med guldregn 
står en vejrbidt bænk. Foran dagliljen 
Summer Wine og buksbom. Bagved ses 
rød havemælde og hvid pileurt. 
3. Purpursolhatten Green Envy er en 
af havens allerflotteste blomster.
4. Græsser i forskellige arter, her 
lampepudsergræs og havesandrør, giver 
smukke bevægelser i et bed sammen med 
rød pileurt.
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FARVeMAtCH  
i StAudeBedet
Her er Marianne Follings farvepalet, 
når hun sætter planter sammen:

I rødt: Hjortetrøst, pileurt, kvæsurt, 
floks, purpursolhat, Sankt Hans-urt, 
daglilje, havemælde.

I blåt: Russisk salvie, indianermynte, 

katteurt, virginsk ærenpris,  

staudesalvie.

I hvidt: Purpursolhat, pileurt, 

storkenæb, floks, Sankt Hans-urt, 

hosta, høstanemone, oktobersølvlys, 

daglilje, hjortetrøst, lungeurt,  

stokrose, sommerfuglebusk.

I lime: Løvefod, vortemælk, raket-

blomst, hosta, alunrod. 

Havens utrolig flotte vekselvirkning mellem hvidt, 
rosa og blåt imponerer den besøgende. Marianne 
Folling tager gerne designopgaver til anlæggelse af 
lignende bede, se adresselisten bagest i bladet.  
På tidensstauder.dk ligger Marianne Follings  
database med navne på 1500 stauder og græsser  
til fri afbenyttelse.  
1. Farverne bevæger sig fra haven ind på gårdens 
terrasse: Bordet er fra Ilva, og stolene fra Fermob. 
I potterne står koreakornel, purpursolhat, alunrod, 

kæmpeverbena, græsser og hvide sommerblomster. 
2. Ænderne har fri adgang til haven. 
3. Røde floks og pileurt i et bed holdt overvejende i 
røde og blålige nuancer. I en blanding af stauder og 
græsser, som slører indtrykket lidt. I midten purpur- 
solhat og skabiose. Ved kanten Sankt Hans-urt, Purple 
Emperor. Sankt Hans-urt er en robust og hårdfør 
staude, som blomstrer fra august til oktober. Findes  
i flere sorter blandt andet en med sortrøde blade og 
stængler. Den er let at tage stiklinger af.
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