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 | Formklippede platan-træer (Platanus x hispanica) er ideelle som 

tag henover en lille siddeplads. Her plantet i bede inde i belægningen 
af sandsten. Platan er et træ, der kun trives, hvor der er læ og ikke 
for hårde frostgrader om vinteren. Trækronerne er på planteskolen 
beskåret og bundet til vandrette stativer og skal klippes 1-2 gange om 
året for at bevare den vandrette form. Uklippet bliver træerne meget 
store og er kun velegnede i temmelig store haver. 

 | Lund af kirsebær: En mere naturlig måde 
at mindske indkig på er, at plante lunden af 
spredte træer i plænen, så deres trækroner 
tilsammen dækker for nabovinduer eller 
-terrasser.  Prydkirsebærtræer er velegnede, 
fordi de ikke nødvendigvis bliver så store og er 
nemme at stamme op til en let krone. Denne 
art er japansk kirsebær (Prunus serrulata – 
sort ukendt) bliver ikke for voldsom, men 
trænger til at blive opstammet lidt, så der 
bliver mere luft under trækronerne. 
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Selvom naboskabet er godt, og der er 
god stemning i villakvarteret, vil de 
fleste mennesker gerne have et ufor-
styrret privatliv, når de er i haven. 
Så behøver man ikke tænke over, 
hvordan man ser ud, eller hvad man 
laver, når man er udenfor husets 
beskyttende vægge.

Jeg møder igen og igen haveejere, 
der oplever det som et problem, at 
deres have kan ses fra naboens 1. sal 
eller fra terrasser, der ligger højt. 

De mangler gode forslag til, 
hvordan man lukker haven lidt 
ovenfra, så naboens hævede terrasse 
og blanke kvistvinduer ikke opleves 
som nysgerrige øjne. 

Der er mange måder at løse pro-
blemet på og derfor strækker emnet 
sig over de næste artikler i Ude & 
Inde. En løsning er at plante en lille 
lund af  flere træer, så de tilsammen 
danner et lille tag af  trækroner og 
samlet set dækker fint for naboens 1. 

sals vinduer. Det er den ide du kan 
læse om i dag. 

Træerne i den lille lund er plantet 
sådan, at trækronerne dækker for 
indkig ovenfra. Jo tættere lunden 
plantes på det sted, der føles generet 
af  indkig, jo lavere behøver træ-
erne at være. Mens de modsat skal 
være højere og bredere, hvis lunden 
placeres tættere på det sted, hvor 
indkigget kommer fra. 

En lille naturlig »skov«

Man kan placere træerne i den 
lille lund, så de tilsyneladende er 
naturligt voksende - det giver et 
indtryk af  en lille, naturlig »skov«. 
Men træerne kan også plantes 
mere stramt f.eks. i hjørnerne af  en 
firkantet plads, så trækronerne dan-
ner tag over den lille plads i haven. 
Med det tætte løv og en gennem-
tænkt placering vil de fire trækroner 
lukke af  for indkig. Samtidig kan 
trækroneren skjule grimme udsigter 
som f.eks. stålskorstene hos naboen, 
zinkkviste eller radioantenner i det 

fjerne.  Naturligvis vil trækronerne 
om vinteren ikke have samme dæk-
kende effekt, når bladene er faldet af  
træerne. 

Derfor vil det være optimalt at 
bruge stedsegrønne træer til lunden, 
så kan udsigten/indkigget lukkes 
hele året. Men vælger man stedse-
grønne træer som taks, cypres og 
thuja får lunden og dermed haven et 
noget andet udtryk, da disse træer 
har en vækstform, der er mere opret 
og stram end løvtræernes udbredte 
kroner. 

Det er en smagssag, om man fore-
trækker det udtryk i haven.

Græs som gulv

På pladsen under trækronerne kan 
man enten lægge en belægning 
eller bare have græs som gulv. På 
en belægning er det oplagt at lave 
en god siddeplads med magelige 
havemøbler. Her kan du sidde i let 
skygge og helt uforstyrret sammen 
med familien. 

Afhængig af  afstand mellem træ-

erne og træart kan der godt slippe 
lys ned mellem trækronerne, så 
der også kan være en solbeskinnet 
plads på et givet tidspunkt i løbet af  
dagen. 

Lyst og luftigt

Det er vigtigt, at træerne er så høje, 
at man nemt kan færdes under dem, 
og at det hele opleves lyst og luftigt. 

Derfor køber man træerne som 
højstammede eksemplarer, der er 
podet i den rette højde og altid over 
hækkens højde, hvis træerne skal 
plantes i nærheden af  den. Der må 
ikke ske en kollision mellem hæk 
og trækroner (som altid skal holdes 
inde på egen grund) og derfor er en 
stammehøjde på 180-200 cm’s højde 
som regel ideel. 

Kan naboen følge med i jeres haveliv?

Ude & inde
Tre eksperter giver inspiration til løsninger i hjemmet og i 
haven og besvarer også spørgsmål fra læserne.
Har du et spørgsmål til panelet, så send det til ude&inde@
mja.dk. 
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 | Plant fire kuglespidsløn (Acer platanoides ’Globosum’) i hjørnerne af et kvadrat på 3-4 meter 
og der bliver en lille lund, der dækker for indkig ned i haven. Træerne skal være opstammede 
til to meters højde for at man kan færdes inde under kronerne. Kuglespidsløn danner runde 
trækroner uden klipning. Bliver de for store, kan de dog altid skæres ind om vinteren for at 
begynde forfra. Græs på ’gulvet’ under trækronerne giver en afslappet stemning. 


