
 

 

 

 
 

  
 

 K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
D E T  N A T U R -  O G  B I O V I D E N S K A B E L I G E  

F A K U L T E T  

   

Sommerblomstsamlingen 

Formålet med samlingen er at dyrke og levere 

levende materiale til botanikundervisning af f.eks. 

landskabsarkitekt- og naturressourcestuderende. 

 

Sommerblomsthaven har ca. 350 forskellige 

arter og kultivarer, hvoraf størstedelen er 

produceret fra frø i vores væksthuse på 

Rolighedsvej. Andre stiklingeformeres år efter år, 

mens andre igen leveres som småplanter fra 

vores sponsorer.  

Sommerblomster er planter der kun dyrkes 

udendørs i sommerhalvåret. De fleste er enårige, 

der går til efter endt blomstring og frøsætning. 

Her ses desuden en lang række planter der 

vokser som stauder i deres hjemland, men som 

opfører sig som sommerblomster i Danmark, 

medmindre de overvintres frostfrit (f.eks. 

pelargonie, margerit, dahlia m.fl.). Af 

undervisningshensyn er enkelte stauder og 

toårige endvidere at finde i samlingen.  

 

Blomstringssæsonen er lang for hovedparten af 

planterne og det giver gode muligheder for 

bestøvning og ofte sætter de mange frø. Dog har 

mange af de forædlede sorter nedsat frøsætning 

eller er ikke frøægte. Arter med brugbare frø 

høster vi, resterende frø fx årets nyheder, bliver 

sponsoreret af en række frøfirmaer.  

Tak til vores sponsorer 

 

www.swhorto.dk 

 

www.impecta.se 

 

www.ep-engros.dk 

 

www.olssonsfro.se 

 

www.syngenta.com 

 

fleuroselect.com 
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Guide til sommerblomstbedene 

 1 Guldmedaljevindere fra Fleuroselect  

 2A Stor samling af frøkenhat 

 2B Sommerasters, og et udvalg af 

prydgræsser. Græsfamilien er vigtig i forskning 

indenfor fødevarer og i fakultetets undervisning 

 3A Dette bed indeholder begonie og flittiglise.  

 3B Forskellige pelargonier, bla. Pelargonium 

odorata ’Cola’ med en helt umiskendelig duft.  

 4A Fløjlsblomst. Bedre kendt under det latinske 

slægtsnavn Tagetes 

 4B Ildkrone og påfugleblomst 

 5-6 Nyhedsbede. Her tester vi nye kultivarer og 

ældre kultivarer får en renæssance. Blandt 

andet præsenteret af vores sponsorer. 

 7 Forskellige høje arter: Solsikke, løveøre, 

evighedsblomst, amarant m.fl. 

 8—12 Her findes et stort udvalg af forskellige 

arter der bruges i botanikundervisningen. Her 

er velkendte såvel som mere sjældne arter af 

enårige.  Arterne er arrangeret bedvis efter 

farve. 

 13 Bønner, ærter, kål m.m. bruges i 

undervisningen. Udover at være spiselige, har 

mange grøntsager stor prydværdi.  

 14 Flere høje arter: Stolt kavaler, tobak, m.fl. 

 15 A-D Symmetrisk komponerede bede 

Slyngplanter.     De velduftende, enårige ærteblomster er en smuk repræsentant for familien af samme navn. På 

toiletbygningen på P-pladsen udenfor området ses desuden enårige pragtsnerler der slynger sig op af et espalier og vokser op 

til 4 meter på en sæson, sammen med forskellige høje bønnearter. 


