
Når vintergækkerne begynder at blomstre, 
er foråret så småt ved at være på vej – og 

skulle det lade vente på sig, kan man heldigvis 
glæde sig over de små hvide blomster fra sidst 

i januar til ind i marts.

Vintergækker liver gevaldigt 
op sidst på vinteren, og vil 

man se, hvad de virkelig kan 
præstere, er det England, man 
skal til. 

Englænderne er vilde med 
den lille løgplante og har den i 
hundredvis af variationer: De 
mest almindelige bredt ud over 
store områder som små hvide 
sletter under træer, på plæner 
og ned ad bakker, de mere spe-
cielle i små samlinger i mere 
beskyttede haverum. 

Det kan tage lidt tid at nå så 
vidt i egen have, men bortset 
fra det kommer det næsten af 
sig selv, for vintergækker er 
nemme: De er flerårige, breder 
sig både med sideløg og ved at 
frøså sig selv og kan desuden 
deles. � ■

En af de mere sjældne 
vintergækker: gul vintergæk, 
Galanthus nivalis »Ruby’s 
Gold«.
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Dobbelt vintergæk, Galanthus nivalis »Flore Pleno«, med tæt fyldte blomster. 

– En sommERnaR
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Galanthus »Hippolyta«, dobbelt vintergæk med hjertefor-
mede grønne aftegninger.

Dorotealiljen, Leucojum Vernum, 
går fint i spænd med vintergæk-
ken og hører ligesom den til 
amaryllisfamilien. Andre gode, 
tidligtblomstrende partnere er 
erantis og alpeviol, som begge er 
tæppedannende.

Almindelig vintergæk, Galanthus nivalis, på en bakkeskråning, 
hvor de er næsten i øjenhøjde. Efter blomstring skal løvet have 
lov at visne, så kraften fra det samles i løget, før de klippes 
ned. Er de plantet på græsplæner, skal græsset først slås, når 
vintergækkerne er visnet ned.

Galanthus nivalis »Blewbury 
Tart«, en dobbelt vintergæk, 
som åbner sig, så den grønne 
underside af de inderste 
blosterblade ses tydeligt.    
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Haveglæder

Alle billeder er taget i Benington 
Lordship Gardens nord for London. 
Haven er en af de mange, som holder 
åbent i februar og først i marts under 
vintergækfestivalen i England.  
Mere kan ses på:  
www.beningtonlordshipgardens.co.uk 
Andre haver med vintergækker se: 
www.nationaltrust.org.uk

Bøger: »Vintergækker – hvid magi«  
rummer portrætter af 300 sorter.  
Af Günter Waldorf, forlaget Klematis.

Forskellen mellem de hundredvis af forskellige 
vintergækker er ofte små og ses bl.a. i variationerne  
i de grønne aftegninger på de inderste blosterblade 

og i størrelsen og formen på de yderste blosterblade. 
Her Galanthus »St. Anne’s«.

Det er et fantastisk syn at se vintergækker foldet ud i stort format 
i engelske haver, hvor de ligger som hvide blomstrende drys ned 
ad skråninger og på åbne plæner. Her almindelig vintergæk, 
Galanthus nivalis.

Galanthus »Diggory« med brede, let plisserede blomsterblade med flad afrundet form.

Galanthus 
»John Gray« har 
fine krydsfor-
mede grønne 
tegninger.
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