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Kom godt i gang med at dyrke køkkenhaven 
Anmeldt af Maja Grønbæk, Idenyt.dk 2013 

 
 

Er du nybegynder udi kunsten at dyrke køkkenhave og vil gerne 
godt i gang, er der gode råd at hente i E-bogen ”Køkkenhaver for 
dummernikker” skrevet af Henrik Nilaus. Her får du bl.a. svar på, 
hvordan du kommer i gang, hvad der er nemmest at dyrke, og 

hvad du gør ved skadedyr. 
En køkkenhave kan sagtens pynte i haven, hvis du udover 
grøntsager også sår blomster. 
 
En havebog for nybegyndere 
Som forfatteren selv skriver, er bogen for ”absolut nybegyndere”. 
Den begynder med de allerførste og vigtige overvejelser om, om du 
overhovedet gider en køkkenhave, og hvor lang tid du vil bruge på 
den om ugen, for selv de nemmeste grøntsager kræver pasning. En 
central pointe er, at det er godt at starte med en lille køkkenhave 

og så udvide, hvis man får lyst. 
 
Overskuelig opdeling af de forskellige grøntsager 
Efter en kort introduktion til hvor og hvordan du anlægger din nye 
køkkenhave følger gode råd om pasning og vanding. Du får hurtigt 
et overblik over, hvilke grøntsager der er nemme at dyrke, og 
hvilke der kræver lidt ekstra. Desuden er der forskel på, hvor let 
der går skadedyr i dem – også det kan du danne dig et godt 
overblik over med et enkelt skema sidst i bogen. 

 
Sådan sås og dyrkes grøntsagerne 
I gennemgangen af grøntsagerne bliver hver enkelt beskrevet i 
forhold til, hvordan den skal sås og dyrkes og generelt passes og 
udtyndes, når den vokser. Og det er ikke kun grøntsager, der er 
med i bogen. Du får også gode råd til bær, krydderurter og 
frugttræer. Det primære formål med bogen er at give læseren 
størst muligt udbytte med mindst mulig arbejdsindsats. 
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Indholdsfortegnelse: 

Generelt 
Gider jeg overhovedet?   8 

Hvad vil jeg dyrke?   8 

Hvordan har jeg det med skadedyr?   9 

Hvor stor skal køkkenhaven være?   10 

Hvor skal den ligge?   10 

Sådan gør du rent praktisk   10 

Jord   11 

Kompost   11 

Hvor høje er højbede?   12 

Hvordan sår man?   14 

Skal køkkenhaver vandes?   15 

Hvornår skal man så?   15 

Skal der absolut luges?   16 

Haveredskaber   16 

Børn og haver   17 

Er køkkenhaver grimme?   18 

 

 

 

Let at passe (lille arbejdsindsats) / 

lille risiko for insektangreb. 
Krydderurter   19 

Løg   20 

Bønner   22 

Rødbeder   24 

Squash   25 

Forårsløg   26 

Dild   27 

Jordskokker   28 

Græskar   29 
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Asier   30 

Fennikel   31 

Asparges   32 

Rabarber   32 

Stikkelsbær, ribs, solbær og blåbær   33 

Æble-, pære-, blomme- og kirsebærtræer   34 

 

 

 

Kræver lidt større arbejdsindsats / 

lille risiko for insektangreb. 
Spinat   36  

Kartofler   37 

Porrer   39 

Majs   40 

Tomater   41 

Chili    43 

Peberfrugter   44 

Agurker   45 

Brombær   46 

Vin   47 

 

 

 

Let at passe (lille arbejdsindsats) / 

nogen eller stor risiko for 

insektangreb  
Gulerødder   49 

Radiser   51 

Salat    52 

Pluksalat   53 

Rucola   54    

Ærter   54 
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Slikærter/ sukkerærter / salatærter   56 

Persillerod    56 

Majroer    57 

Kål   58 

Pastinakker    59 

Hindbær   60 

Jordbær   61 

 

 

 

Hvordan bekæmpes skadedyr? 
Skadedyr og brugen af gift i køkkenhaven   63 

Snegle   63 

Gulerodsfluer   64 

Ørentvister   65 

Myrer   65 

Larver   66 

Løgfluen   66 

Fugle   67 

Muldvarpe og mosegrise   67 

Nyttedyr   69 

 

 

 

Og lidt mere avanceret 
Drivhus   70 

Udenlandske frø   71 

Om forfatteren   72 

Oversigtsskema   73 

Kolofon   74 
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Køkkenhaver for dummernikker 
 

Dette er en bog om køkkenhaver for absolut 

nybegyndere, men andre må også gerne læse 

med. 

Formålet med bogen er at reducere besværet og 

øge udbyttet. Altså en bog om hvordan du får 

succes med din køkkenhave, uden at arbejdet 

tager overhånd. Lille indsats, stort udbytte. 

Inden du kaster dig ud i at anlægge en 

køkkenhave, er der nogle helt enkle ting, som du 

først skal tage stilling til. For alt efter hvilke 

grønsager og bær du vælger at dyrke, bliver din 

have lettere eller sværere at passe og chancen for 

succes større eller mindre.  

Bogen er opdelt, så det er nemt at se, hvilke 

grønsager der næsten ikke kræver nogen 

arbejdsindsats, og hvilke grønsager det er lettest 

at lykkes med. 
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Gider jeg overhovedet? 

 

 
Køkkenhaven i oktober. 

 

Du skal allerførst gøre op med dig selv, om du 

overhovedet har lyst til at have en køkkenhave. 

Det er vigtigt, for selv de grønsager, der er lette at 

dyrke, kræver en vis arbejdsindsats, og hvis du i 

grunden ikke gider (eller har tid), så vil haven blot 

blive et irritationsmoment og (endnu) en dårlig 

samvittighed. 

Så hvis lysten eller energien ikke er der, behøver 

du ikke at læse videre, men ellers kan du gå til 

næste trin, og her skal du overveje: 

 

Hvad vil jeg dyrke? 

Det første du skal beslutte dig for er, hvor meget 

arbejde du vil lægge i din køkkenhave. Er det 1-2 

timer om ugen eller mere? Der er meget forskel 

på, hvor stor en arbejdsindsats de forskellige 

grønsager kræver. De enkelte grønsager 

gennemgås senere i bogen. 




