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Nu er det bare at vente spændt på, at de første frø spirer, og grønne blade 
dukker op af den mørke jord. 

Det kræver lidt tålmodighed. Men garvede havedyrkere ved, det er til at leve 
med. For der er en grundlæggende mening i at så frø og skabe planter, som 
vi kan spise eller blomster, vi kan fryde os over.

Og det bedste er, at det ikke er svært at blive en af den slags havedyrkere.

Du kan blive det, hvis du prøver tingene her i e-bogen af. Ved første øjekast 
kan det virke overvældende. Ord som forspire, prikle og ompotte kan tage 
modet fra selv den bedste. 

Men det er ikke håbløst, og du bliver holdt i hånden og får at vide, hvordan du 
gør trin for trin. Lige fra frøet skal puttes i jorden, til du har plantet den 
færdige plante ud i din have.

Det kræver heller ikke noget særligt udstyr. Frø, jord og et par tomme 
toiletruller, så er du i princippet klar til at forspire dine første frø. Du kan 
selvfølgelig gøre lidt mere end det, og her i e-bogen tager vi den nemme vej, 
der samtidig giver et godt resultat.

Så lad os komme i gang, lad os tage det første skridt mod at forspire nogle 
fantastiske planter til din have.

God fornøjelse!

Mange havehilsner
Nisse

ingrene danser i luften, kåde og som om de prøver at få greb 
om noget. 

De falder først til ro, når de mærker det, de længes efter. 
Følelsen af frø mellem fingrene. Frø som lægges ned i jord, 
vandes og sættes hen i vindueskarmen. Så er der ro på. F
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FORSPIRING I VINDUESKARME
Her i e-bogen koncentrerer vi os 
om at forspire indenfor i husets 
vindueskarme. 

Du kan dog også forspire 
udendørs i et drivhus eller en 
mistbænk.

Metoderne er grundlæggende de 
samme, og du skal blot holde 
øje med temperaturen og først 
forspire, når det er blevet varmt 
nok. Hvornår det er, kan du se 
på side 40.
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At så frø indenfor kaldes at forkultivere eller mere generelt at forspire, og det 
er en god idé af flere grunde.

Du kan få tidligere høst af en lang række grøntsager, krydderurter og 
blomster, fordi de har fået et forspring af forspiringen. Nogle planter som 
tomater og græskar vil slet ikke nå at give en god høst, hvis de ikke forspires.

Du får mere held med dine hjemmedyrkede planter, fordi dine forspirede små 
planter er stærkere end sarte spirer, der dukker op ude i havejorden. De 
forspirede planter vil nemmere kunne klare sig mod dårligt vejr og angreb af 
sultne skadedyr.

Du undgår huller i rækkerne, som der altid vil komme, når du sår frø direkte i 
jorden udenfor. Der er altid nogle af frøene, som ikke vil spire, men planter du 
i stedet dine forspirede planter, er rækken eller bedet komplet.

Du kan plante i lige rækker - eller hvilket mønster du nu foretrækker - og så 
vil planterne faktisk stå lige. Det er svært at opnå med små, såede frø. Lige 
rækker gør det også nemmere at spotte og luge ukrudt væk, og det gør det 
let at komme til og høste de modne grøntsager.

Dine forspirede planter vil være væsentligt billigere end købeplanter. Du kan 
plante et stort bed til med flere blomster, end du kan fylde husets vaser til 
samme pris som en enkelt buket fra en butik. Og du kan dyrke mere end 
hundrede salathoveder fra en frøpose til under 20 kr.

Udvalget af planter, du kan så fra frø, er også langt større end de grøntsager 
og blomster, som er på butikkernes hylder. Samtidig kan du vælge at dyrke 
dine egne planter økologisk, hvilket de færreste købeplanter er.

Og så er det ikke mindst sjovt og hyggeligt at se dine hjemmesåede frø spire 
frem og blive til store, flotte planter. Der er en smule magi over det.
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