
De altid populære hortensia
Hortensia hører til en af de planter, der 
næsten altid har været populær i haven. 
De store blomsterrige buske har gennem 
mange år prydet forhaven eller stået flot 
i nærheden af andre blomstrende buske. 
Således var de også meget populære i 
efterkrigstidens haver, hvor det især var 
sorten ’Bouquet Rose’, som man plante-
de.

De gode gamle sorter
Man har fundet fossiler af hortensia, der er 
dateret 40 – 65 millioner år siden i Japan, 
men det er først i 1736, at en kolonist brag-
te planter til Europa fra Nordamerika. 
For ca. 15 år siden lavede Aarhus universitet 
en stiklingeindsamling fra stolte indehave-
re af flotte hortensiabuske. Indsamlingen 
resulterede i udvælgelsen af hele seks 
sorter af gode, hårdføre og blomsterrige 
sorter. De er kendt som ”De 6 søstre” og er 
pure danske. Sammen med de gode gamle 
kendinge, er de blot en lille del af de man-
ge sorter af hortensia, som man kan vælge 
imellem. De almindelige hortensia danner 

blomster på sidste års skud, og må derfor 
ikke beskæres om foråret.

Nye tider – nye sorter
Gennem årene har forædlere arbejdet på 
at finde frem til lige præcis den kombina-
tion af plantegener, som giver en stærk og 
robust hortensiasort. I tillæg arbejdes der 
selvfølgelig også på at finde sorter med 
flotte og lækre blomsterfarver og -for-
mer. Planternes gode egenskaber har 
desuden givet dem en position tæt 
på huset, for hortensia i kurve og 
krukker er et sikkert hit på terras-
sen eller ved husets indgang.

Med syrenlignende  
blomster
Sensommeren byder på de 
dejligste blomster på den type 
hortensia, som får keglefor-
mede blomster – også kendt 
som dem med de syrenlignen-
de blomster. I modsætning til de 

almindelige hortensiaer, danner denne art 
af hortensia blomster på indeværende års 
skud, hvilket giver den lidt sene blomstring. 
I dit havecenter kan du få meget mere at 
vide om alle de forskellige hortensiaer – 
også om, hvordan du beskærer og planter 
dem.

Datidens råd til blåfarvning af 
hortensia gik ud på at lægge 
jernspåner og lidt lerjord i det 
vand, som man vandede med 
inden blomsterne sprang ud. I 
dag anbefaler vi at vande med 
pulveret ”Farv mig blå”.
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