
Nye skud på  ståmmen 

Hvad har pandaer, zebraer og travheste at gøre med bambus?  

Få svaret i denne artikel om bambusmandens afrikansk-inspirerede bambus til 

danske haver. 

 

Bambusmanden – alias Søren Ladefoged fra Højvangs Planteskole – har fået nye skud på stammen. Selvom 

det selvfølgelig er forkert at tale om stammer i forbindelse med bambus, som ret beset er en græs fra 

Østasien. Der findes omkring 80-90 bambusslægter, og herunder 1000 forskellige arter. De største bambus 

kan blive op til 40 meter høje, og 30 cm tykke – og i Østasien findes der hele bambusskove. Alligevel har der 

i Danmark – indtil nu – stort set kun været forhandlet den gule bambus i lidt forskellige højder. Sorter, der 

går under navne som eks Superjumbo, Simba og Bimbo. 

”Langt de flest bambus, der gror i Danmark, stammer fra én og samme gule bambusplante, der bare er 

blevet delt og delt i tidens løb, siden en mand ved navn Aksel Olsen i 1927 bragte den til Danmark.” 

fortæller Søren Ladefoged, som glæder sig over, at hans kunder fremover får meget mere at vælge 

imellem. ”Vi har valgt at udvide med 4 nye sorter til at begynde med, men der er flere på vej” lover han. 

Sorterne har det til fælles, at de er mere vitale og grovillige end de almindelige bambus, som vi kender, og 

at de er utroligt hårdføre. Og så bringer de forskellighed og helt andre farvespil og habitus med sig – en 

bambus er ikke længere bare en bambus.  

”De nye sorter har taget havefolket i Tyskland med storm” fortæller Søren Ladefoged, som forudser, at det 

samme kommer til at ske i Danmark.  Højvang har nu de nye sorter til salg. For at sikre sorternes identitet 

og kvalitet bliver planterne omhyggeligt delt i hånden. 

Well-Born Africa Bambus 
De fire nye sorter stammer alle fra vildfrø fra Kina, men hvor det asiatiske islæt tidligere har præget vores 

opfattelse af bambus, bliver det nu referencerne til Afrika, der dominerer.  

Fire af Søren Ladefogeds nye bambussorter indgår således i serien Well-Born Africa Bambus, som er 

inspireret af det afrikanske kontinent med navne som Maasai, Deep forest, Red Zebra og Blue Lizard. 

Sorterne har markant forskellige karakteristik, men alle er fyldt med vitalitet og modstandskraft. De nye 

sorter egner sig både som høje tætte hække og eller imponerende, enkeltstående planter.  

Ingen af de nye sorter, som beskrives her på siden danner udløbere, og de kræver derfor ingen rodbarriere. 

Dermed bliver de et interessant alternativ til de mest solgte bambus i Danmark, som også har denne gode 

egenskab.  

 



Blue Lizard 

 

 

Blue Lizard omtales også som den drageskællede bambus, pga. de 

store mørkegrønne blade, som har en svag blålig nuance, der 

minder om dragens eller firbenets skæl. Blue Lizard er en 

medium stærk og opretvoksende bambus, som bliver 250 

til 300 cm. De store blålige blade og de intenst grønne stængler 

fremhæves i kontrasten med de lysende, hvide blade på stænglen. 

Det er alt sammen med til at gøre Blue Lizard til en af de mest 

attraktive bambusnyheder. 

 

Maasai  

 

Maasai er en påfaldende slank og rank bambus med store, friske grønne 

blade, hvorfor den har fået navn efter det afrikanske stammefolk, som 

er høje, ranke og slanke folk. Sorten kan nå en majestætisk højde på 

tre til fire meter. 

Udover den særlige, søjleformede vækst imponerer Maasai med 

blånuancerede stængler og næsten hvide stængelblade. Maasai er 

særdeles velegnet til hæk.  



Red zebra 

 

 

Rød zebra er en medium stærk og opretvoksende bambus, som 

kommer op i en højde på 250 til 300 cm. Dens store og brede blade 

har en mørk grøn farve. Det unikke kendetegn ved denne bambus 

er dog de rød og hvid-stribede stængler, som giver planten en helt 

særlig karakter – som også har inspireret til dens navn: den røde 

zebra. Særligt om vinteren og i det tidlige forår bliver grenene helt 

bordeauxrøde.  

 

 

Deep Forest 
Søren Ladefoged har valgt at satse på netop denne bambus, fordi den, som navnet antyder, foruden sol 

også egner sig til at vokse i skygge. 

Deep Forest er nemlig en høj bambus med dybt mørkegrønne blade, samt grønne stængler med en rødlig 

del. Den når også op i 300-350 cm og fungerer fint som hæk med sin lodrette vækst, hvor kun toppen bøjer 

hovedet smukt.  

Den gror i al slags drænet, næringsrig jord.   

 

Faktabokse 
 

Sjælden blomstring 
Bambus blomstrer meget sjældent, men når det sker med ca. 100 års mellemrum, så visner planten, for at 

give plads til at frøene kan vokse. De nye bambus er 10-15 år gamle. 



 

Bambusskud er pandamad 
Bambus-skud forbinder vi ofte med det asiatiske køkken, og vi danskere ser dem oftest leveret i en 

konservesdåse. Men bambus er også pandamad. Pandaer lever næsten udelukkende af bambusskud, og 

kan spise op til 30 kg om dagen. Når Københavns ZOO i 2018 får to kæmpepandaer fra Chengdu i Kina, så er 

det Højvang Planteskole, der skal levere yndlingsretten til de store nye beboere, som uden tvivl bliver 

ZOO’s helt store attraktion. Til pandaerne skal der høstes bambusskud dagligt. 

Pandaerne lever hovedsagelig af andre typer bambus, som eksempelvis Phyllostacus-typer eller Sassa 

Japonica. Begge typer kan også dyrkes i danske haver, men man skal dog være opmærksom på, at disse 

typer vokser med udløbere (ligesom f.eks. kvikgræs), så de kræver god plads. 

 

Bambusmanden 
Søren Ladefoged har dyrket bambus i over 20 år, og eksporterer bambusplanter til hele Europa. 
Højvang Planteskole, som ligger nord for Vordingborg, råder over 25 hektar land, hvorpå der bliver 
produceret mere end 100.000 bambus i løbet af året. Planteskolen har inden for de seneste år udvidet 
salget med bl.a. krukker og Buddha-figurer i ler. Og fra 2018 bliver Højvang Planteskole leverandør til to 
store pandaer i København ZOO. 

 

Passion for Bambus 
Skønt Søren Ladefoged er en ægte bambus-entusiast, har han også en livslang interesse for travheste – og 

hvad er så mere nærliggende end at døbe sin travhest ”Passion for Bambus”? Hvis du har set filmen Tarok, 

så kender du faktisk hesten. Den var nemlig én af de tre heste, der spillede Tarok i filmen.  

God reklame for bambussalget! 

 

 

Yderligere information 
Kontakt: Søren Ladefoged på tlf. 24 81 82 02 

Forslag til billeder, vi kan sende med: 

• Billeder af de fire nye bambus + deres logoer 

• Travhesten ”Passion for Bambus”  

• Panda, der spiser bambus (gratis billede) 

• Rød Zebra (gratis billede – billedbehandlet) 

• Billede af Søren Ladefoged 



      

 



 


