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❥ En vit rabatt leder för många osvikligt tan-
karna till författarinnan Vita Sackville-Wests 
berömda månskensträdgård i engelska 
Sissinghurst. Även landskapsarkitekten  
Ulf Nordfjells trädgård till Linnés minne, 
som visades på Chelsea Flower Show 2007, 
dyker upp som referens. Gröna profiler i all 
ära, men vi behöver inte söka långt för att 
hämta inspiration till en egen rabatt. Våren 
kommer med mängder av storslagna, vita 
kompositioner: överdådigt blommande 
fruktträd, häggmispel, hägg och mattor  
med vitsippor, som samspelar med björkar-
nas vita stammar. De ljuva, ljusa nätterna  

i Skandinavien ger en magisk belysning åt 
den naturliga scenografin i vitt och grönt.

Lånar idéer från våren
Vi satsar på en rabatt med liknande vita kva-
liteter, från juni och framåt. Vi lånar även 
idén med vitblommande buskar från vårpre-
miären. På ena sidan av rabatten står en ki-
nesisk blomsterkornell, en långsamväxande 
buske med oansenliga blommor som omges 
av fyra motställda, vita och horisontella så 
kallade högblad. På hösten får den röda, 
jordgubbsliknande frukter och underbara 
färger. Busken blir vasformad och ganska 
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Magisk i skymningen, klassisk, 
romantisk och trolsk – många 
drömmer om en vit plantering. 
Här får du ett komplett rabatt-
förslag av trädgårdsarkitekt 
Izabela Knochenhauer, som 
kombinerar sirligt vitt och 
svalt grönt.

SKAPA EN 
DRÖMRABATT

Ulf Nordfjells Linnéträdgård i vitt  

och grönt finns idag i Växjö.

gles, vilket passar en blandrabatt med bus-
kar och perenner (fleråriga växter).

Rabattens andra sida byggs upp på höj-
den med vipphortensia ’Limelight’, som sam-
spelar med den ljusgröna och limefärgade 
daggkåpan som växer under den. Vipphor-
tensia är en mycket rikblommande buske. 
Blomfärgen blir aldrig riktigt vit, utan blom-
morna slår ut i limegrönt för att senare 
övergå i rosa och grönt. På vintern är bus-
ken fin med sina torkade blomställningar.

Jag rekommenderar att köpa både bloms-
terkornell och vipphortensia i uppvuxen  
solitärstorlek för att redan från början ge  
rabatten struktur och höjd. De två större 
buskarna står inte isolerade i rabatten, utan 
får hjälp av buskar i mellanhöjd: trädgårds-
tok och floribundaros, båda trotjänare som 
blommar rikt och länge.

Perenner i par
Rabattens yta täcks med perenner som skif-
tar färg från silver under kornellen till lime 
under vipphortensian. Färgerna skapar  
basen i planteringen och flyter mjukt in  
i varandra. Jag har valt perenner i par som 
är intressanta och vackra tillsammans:  
lammöron och hängslöja; plister och indiskt 
fotblad; samt skogsaster och kungslilja. 

Rabatten förenas inte enbart av den vita 
färgen, utan även av formerna på blommor-
na – de flesta är stjärnlika och svävande. De 
bildar en vacker bakgrund till de mera spek-
takulära blommorna hos fingerborgsblom-
mor, liljor, rosor, vipphortensia och bloms-
terkornell.

För att man inte ska behöva vänta på 
blomningen ända till juni får rabatten ett 
täcke av vitsippor redan i april/maj och tul-
paner i maj/juni. l

➙

Högt och lågt, stramt och 
vippigt – skapa en trolsk  

rabatt vars växter skiftar  
i svala, lugna nyanser. Planterar du rabatten? Skriv och berätta! 

redaktion@aot.fixa.se

Hör av dig och visa hur det går!

 
i vitt och grönt!
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Fingerborgsblomma Digitalis 
purpurea ’Snow Thimble’, ’Alba’ 
eller ’Pam’s Choice’, 100 cm 
hög, blommar juni – augusti, 
B. 3 st. 

Hängslöja Gypsophila repens 
’Alba’, 15 cm hög, blommar 
juni – juli, B. 3 st.

Indiskt fotblad Podophyllum 
hexandrum, 35 – 45 cm hög, 
blommar maj – juni, B. 4 st. 

Jättedaggkåpa Alchemilla 
mollis, 40 cm hög, blommar 
juni – augusti, A. 24 st.

Kungslilja Lilium regale, 100 
cm hög, blommar juli – septem-
ber, C. 6 – 9 st.

Lammöron Stachys byzantina 
’Big Ears’, 30 cm hög, blommar 
juli – augusti, A. 9 st.

Praktbinka Erigeron Speciosus-
gruppen ’Sommerneuschnee’, 
50 cm hög, blommar juni, B. 
3 st.

Rosenplister Lamium macula-
tum ’White Nancy’, 15 cm hög, 
blommar maj – juli, B. 24 st.

Stäppkål Crambe cordifolia, 
150 – 250 cm hög, blommar 
juni – juli, C. 1 st.

Tulpan Tulipa gesneriana  
’Queen of Night’ och 
’Françoise’, 55 cm hög, blom-
mar maj – juni, C. 15 st + 15 st.

Vit skogsaster Eurybia divari-
cata, 50 cm hög, blommar från 
september, B + vitsippa Ane-
mone nemorosa, 15 cm hög, 
blommar april – maj, B. 13 st.

VÄXTER I RABATTEN
Perenners härdighet anges med A – D,  
se sidan 105. 

1. Kinesisk blomsterkornell 
Cornus kousa var. chinensis ’Wieting’s  
Select’, 200 cm hög, blommar maj – juli, 
zon 3. 1 st solitärbuske 125 – 150 cm.

2. Trädgårdstok Dasiphora Fruticosa-
gruppen ’Abbotswood’, 60 – 80 cm hög, 
blommar juni – oktober, zon 5. 1 st.

3. Vipphortensia Hydrangea paniculata 
’Limelight’, blommar juli – september, 
150 – 200 cm hög, zon 5. 1 st solitärbus-
ke 100 – 125 cm.
4. Floribundaros Rosa Floribunda- 
gruppen ’Schneeflocke’, blommar juni  
– oktober, 40 – 60 cm hög, zon 4. 2 st.

Med inspiration från vårens vita och ljusgröna nyanser har trädgårdsarkitekt 
Izabela Knochenhauer valt växter som knyts ihop av sin färgskala: vit  
trädgårdstok, sirliga vitsippor, strama tulpaner och limegrön vipphortensia.

Fräsch som en nyvaken vår
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ODLINGSFAKTA
Växterna i den här rabatten 
vill ha sol – halvskugga och 

vanlig trädgårdsjord. Blanda ner 
ko- eller hästgödsel när du 
förbereder rabatten, och 
tillsätt långtidsverkande 

gödsel vid liljorna.
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