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Plantera en stadig men ändå skir rabatt 
med höjd. Klassiska mormorsväxter och 
svalt rosa och lila nyanser bidrar till den 
romantiska känslan.

 De flesta växter i den här rabatten 
har funnits med länge i svenska 
trädgårdar. De är lätta att känna 

igen – löjtnantshjärtan har ”riktiga” hjär-
tan hängande på stjälkarna, och aklejor 
har de välbekanta ”krinolinkjolarna”. Och 
namnen är spännande – de är som låt-
titlar: ’Royal Wedding’, ’Bowl of Beauty’ och 
’Nora Barlow’. 

Det här är en dubbelsidig rabatt, avsedd 
att flankera en gammaldags grusgång med 
två spegelvända planteringar. Rabattens  
stomme bygger på en sekvens med 
långlivade, stadiga perenner – förutom 
löjtnantshjärta och akleja även luktpion, 
stjärnflocka, jättevallmo, trädgårdsruta 
och liten praktdaggkåpa. Bestämmer man 
sig för flera sektioner kan man komplet-
tera rabatten med höstflox och höstaster 
för att förlänga blomningen.

De gamla sorterna, rytmen i sekvensen 
och den subtilt rosa och lila färgskalan 
väcker minnen av äldre trädgårdar. Höjd-
punkten infaller omkring midsommar, 
men blomställningarna och bladverken 
är fina i sig, vilket gör rabatten intressant 
även efter blomningen.

En metallkant av stål höjer upp plan-
teringen 10 centimeter. Det underlättar 
krattning av grusgången och skapar dess-

utom möjlighet för daggkåpan att lägga  
sig snyggt över kanten.

Underbar växt för höjd
Trädgårdsrutan ’Elin’ är en fantastisk växt, 
med silvergröna stammar och vackra små-
plättar till blad. Den blommar villigt med 
rosa blomsterplymer och är en underbar 
höjdskapare i rabatten. De första åren kan 
den vara lite vinglig, eftersom stjälkarna är 
bortåt 2 meter höga. Det är en stor växt, 
men med en skir och romantisk lätthet.

Bollar av jättelök svävar över de mellan-
höga perennerna. Växten kan bli 150 centi-
meter hög och bollen kan ha en diameter 
på 15 centimeter. En annan jätte i samma 
viktklass är Allium ’Globemaster’, som har 
en diameter på 25 centimeter. En mindre 
känd släkting är stäpplök. Den ser man 
inte så ofta, men den är – med sina lila 
stjärnor – som ett sprakande tomtebloss. 
I varmare lägen kan stäpplöken sprida sig 
och villigt fylla varje ledig lucka.

Komplettera med vårlökar
Eftersom rabatten är i sitt esse under den 
andra hälften av juni bör man komplettera 
den med tidiga blomsterlökar. Prova till 
exempel cyklamennarciss Narcissus cycla-
mineus och italiensk tulpan Tulipa clusiana. 

Trädgårdsrutan ger  
rabatten rejäl höjd utan 
en tung känsla. Metall-

kanten ramar in och  
lyfter upp planteringen.

Den klassiskt vackra 
stjärnaklejan ’Nora  
Barlow’, här i kombi- 

nation med hundkäx.

Grön daggkåpa och 
rosa stjärnflocka. 

Båda arterna är så pass tidiga att de hinner 
blomma ut innan perennerna tar över.

Två av växterna har gulnande bladverk 
– jättevallmo och Allium-lökarna. Efter 
blomningen kan man klippa ner bladver-
ket på jättevallmon – det kommer en ny 
bladrosett redan samma sommar. De gula 
bladen på blomsterlökarna kan man också 
ta bort. Allium-lökarna återkommer från år 
till år, men minskar i storlek om man inte 
är noggrann med gödslingen. l

SKIR 
ROMANTIK 
I ROSA

VÄLJ RÄTT LÄGE
➺ Rabatten är  

tänkt för ett soligt  
till halvskuggigt  

läge i vanlig  
trädgårdsjord.

➙

RABATTFÖRSLAG 
Varsågod!

Vänd för att se skiss och växter.

Trädgårdsruta Jättelök Luktpion
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SLÄKTTRÄFF MED 
MODERN TOUCH
Genom att välja växter  
ur samma växtfamilj får 
rabatten en modernis- 
tisk och ”botanisk” look.  
Starka, livskraftiga växter 
skapar massverkan, vilket 
ger en spännande effekt.

 Här är konceptet den moderna 
estetikens paroll ”less is more”  
– färre sorter och färre former. 

Rabatten består av block med perenner 
vars utseende och sort är besläktade 
antingen botaniskt eller visuellt. Plante-
ringen kartlägger familjen slideväxter: 
pilört, ormört och slide. De har likartade 
växtsätt, tydliga leder, smala stjälkomfat-
tande blad och toppställda ax. Själva axen 

varierar och kan dessutom skifta färg 
beroende på var i utvecklingsfasen växten 
befinner sig.

Inom släktet finns växter som blom-
mar rätt tidigt (till exempel stor ormrot) 
och sådana som blommar nästan konti-
nuerligt (till exempel bergormrot). Alla 
är tuffa och riktiga överlevare. De har 
kopparlik höst- och vinterfärg, och med 
sina upprätta stjälkar och hackiga leder 

Få men besläkt-
ade arter ger en 
riktigt spännande 
plantering.

➙

2 m
eter.

VÄXTBESKRIVNING
Perenners härdighet anges med A – D, 
se sidan 112.

PERENNER
➺ 42 st liten praktdagg- 
kåpa Alchemilla epipsila,  
30 cm, c/c (plantavstånd)  
35 cm,  blommar juni – sep-
tember. B. 
➺ 22 st stjärnakleja Aqui- 
legia vulgaris var stellata 
’Nora Barlow’, 60 cm, c/c  
35 cm, blommar juni – juli. A.
➺ 6 st löjtnantshjärta  
Lamprocapnos spectabilis 
’Valentine’, 80 cm, c/c 50 
cm, blommar maj – juni. B
➺ 22 st stjärnflocka  
Astrantia major ’Roma’,  
70 cm, c/c 30 cm, blommar 
juni – september. B.
➺ 5 st luktpion Paeonia  
lactiflora ’Bowl of Beauty’,  
80 cm, c/c 60 cm, blommar 
juni – juli. B.
➺ 5 st jättevallmo Papaver 
Orientale-gruppen ’Royal 
Wedding’, 80 cm, c/c 40 cm, 
blommar j uni – juli. A.
➺ 12 st trädgårdsruta 
 Thalictrum ’Elin’, 250 cm,  
c/c 40 cm, blommar  
 juli – augusti. C.

BLOMSTERLÖKAR
➺ 20 st jättelök Allium  
giganteum, 150 cm,  
blomman 15 cm,  
blommar maj – juni. C.
➺ 22 st stäpplök Allium 
christophii, 50 cm,  
blomman 20 cm,  
blommar maj – juni. C.

Komplettera  
rabatten med  

tidiga vårlökar, 
som italiensk 

tulpan.

Stjärnakleja  
’Nora Barlow’.

Jättelök.

Stäpplök och stjärnflocka.

RABATTFÖRSLAG 
Varsågod!

1,8 meter. 1,8 meter. 1 meter.1 meter. 1,8 meter.0,8 meter.0,8 meter.
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Bergormrot.

Glansälväxing.

Stor ormrot.

Gul lejonsvans.

Blodormrot ’Rosea’.

5 meter.

2 m
eter.

VÄXTBESKRIVNING
Perenners härdighet anges med A – D,  
se sidan 112.

PERENNER
➺ 46 st bergormrot Bistorta af-
finis ’Darjeeling Red’,  
20 cm,c/c 30 cm, blommar  
juli – november. A.
➺ 8 st skobandssolros Helian-
thus salicifolius, 200 cm, c/c  
50 cm, hinner inte blomma. C.
➺ 12 st glansälväxing Sesleria 
 nitida, 40/60 cm, c/c 35 cm, 
 blommar maj – juni. C.
➺ 12 st stor ormrot Bistorta  
officinalis ’Superba’, 70 cm, c/c  
40 cm, blommar juni – augusti. B.
➺ 9 st blodormrot Bistorta 

amplexicaulis ’Rosea’,  
100 cm, c/c 35 cm, blommar  
augusti – november. C.
➺ 9 st blodormrot Bistorta 
amplexicaulis ’Firetail’,  
100 cm, c/c 35 cm, blommar 
augusti – november. C.
➺ 2 st finnslide Aconogonon x 
 fennicum, 200 cm, c/c  
75 cm, blommar juni – septem-
ber. A.
➺ 9 st gul lejonsvans Phlomis 
russeliana, 80 cm, c/c 40 cm, 
blommar juli – augusti. B.

BLOMSTERLÖKAR (FÖR EXTRA VÅRBOOST)
➺ 100 – 120 st tulpan Tulipa ’Queen 
of Night’ (”svart”) och  ’Apricot Beau-
ty’ (aprikosrosa), blommar maj. C.

ser de mycket spännande ut och är lätta 
att känna igen.

Som kantväxt i rabatten används berg-
ormrot. Den skulle nästan kunna vara  
vintergrön om inte vårsolen brände så 
hårt. Men när man just har begråtit det 
torra, döda utseendet är växten igång 
igen och lägger ut rankor som både läg-
ger sig snyggt över kanten och fyller ut 
luckorna.

Från vår tills frosten kommer
Mellannivån i planteringen fylls redan på 
våren av stor ormrot, för att i juli övertas 
av blodormrot, som blommar tills fros- 
ten sätter stopp. En av rabattens högsta 
växter är finnslide, som är stor som en 
buske. Blomplymerna är krämfärgade och 
sitter samlade i grupper på kopparfärgade 
skaft. Det är en imponerande växt.

För att ge omväxling är rabatten kom-
pletterad med två växter som inte tillhör 
familjen slideväxter: gul lejonsvans och 
skobandssolros. De är valda eftersom de 
– liksom slideväxterna – är ovanliga och 
överraskande. De vinner inte i en skön-
hetstävling, men de fångar intresset direkt.

De föreslagna växterna är sinsemellan 
lika starka och expansiva. Det är livskraften 
och självförtroendet som de här perenner-

na har gemensamt. De kommer bäst till sin 
rätt när de samlas i grupper. Massverkan är 
lösningen – ännu ett modernistiskt grepp.

Lejonsvansen trivs i väldränerad jord 
och i soligt läge. Den har stora, mjuka blad 
som breder ut sig sidledes. De gula blom-
morna är ovanliga och lustiga, eftersom 
de från mitten fortsätter upp längs med 
stängeln och med en ny blomma ovanför. 
Så fortsätter den i flera nivåer.

Även skobandssolrosen avancerar från 
en nivå till en annan längs en stjälk. Den 
är en högväxt perenn med ett ovanligt och 
vackert växtsätt. Bladen är långa, tråd-
smala och samlade kring en hög och något 
böjd stam. Den blommar i gult, men så 
pass sent på säsongen att den bara hinner 
blomma i södra Sverige. Växten sprider sig 
sakta med underlöpare (via rötterna) och 
kan flytta sig i rabatten. l

➙

Skobandssolros

Stor ormrot
Blodormrot

Finnslide

VÄLJ RÄTT LÄGE
➺ Rabatten är tänkt för 

ett soligt till halvskuggigt läge. 
Jorden bör vara väldränerad  

– det viktigaste är att undvika  
vinterväta. När man från början  

gräver för rabatten kan man  
forma den underliggande, obear-
betade jorden som en kulle, för 

att leda bort vatten från 
 rabattens centrum.


