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Genom att använda sig av ettåriga 
sommarblommor går det att skapa 
en rabatt som varar ända tills fros

ten kommer. Kombinerar man dem med 
vintergröna växter får man en rabatt som 
är snygg året om.

Den här rabatten går i olika gröna nyan
ser, från idegranens mörka barr till klock
tobakens och hakonegräsets limegröna 
 toner, och är tänkt att kanta en entrégång.

Svartöga är rabattens enda huvudrolls
innehavare, en härligt gul och användbar 
sommarblomma.

Kurviga former
Formen är kurvig och den formen har två 
syften. Dels som utgångspunkt för en böl
jande gång i en smal passage. Utan en 
konkret anledning att böja gången tende
rar man annars att gå rakt på – trots att 
gången svänger. Dessutom ger en böljande 

form möjlighet att använda större buskar 
eftersom rabattens yta blir större närmast 
centrum. 

Genom att ha en högre del i rabatten med 
exempelvis bergbambu skapar man mer 
spänning, såväl sommar som vinter, efter
som inte allt avslöjas på en gång.

Solig blomning i halvskugga
Rabatten är tänkt att ligga i halvskugga.  
De limegröna tonerna gör att rabatten ger 
ett soligt intryck, trots att den inte ligger i 
full sol. Till kvällen bjuder dessutom klock
tobak på en härlig doft.

För att få fler blommor kan man byta ut 
några tuvor hakonegräs mot Zinnia ’Dream-
land Rose’, en fylld blomma i fräckt rosa, 
och purpurfärgad blomstertobak ’Perfume 
Deep Purple’.

Planerar man sin rabatt under vintern 
kan det vara roligt att själv så och driva upp 

➙

Skapa en rolig limegrön rabatt med kurviga former. Trädgårdsdesigner  
Anna Skjönsberg har tagit vara på sommarblommornas långa och rikliga  
blomning i ett möte med massor av vintergrönt. Resultatet är en fräck  
och samtidigt vilsam rabatt som är lätt att anlägga och sköta.
Text och illustration: AnnA SkjönSbeRg

Anlägg en långlivad   
sommarrabatt

 Vänd
 och Se

 RAbATTen 

uppifRån!

En rabatt med ettåriga blommor 
och frodig året omgrönska. På 
en spaljé i bakgrunden klättrar 
läckert gul svartöga. Ljusgrön 
bambu och mörka idegransklot 
står för det vintergröna och ut
gör en fin kontrast. 

SmARTA 
deSignTipS
•  Planera rabatten redan 

under vintern.
•  Prova olika kombinatio-

ner av sommarblommor 
redan i butiken genom 
att ställa krukorna intill 
varandra.

•  Leta efter läckra kon-
traster mellan växter.

•  Sprid riskerna: satsa dels 
på säkra kort, dels på 
 något nytt.

föRdelAR med 
SommAR‑
blommoR
•  ettåringar blommar 

länge och rikligt – ofta 
från juni tills frosten tar 
dem.

•  Det är lätt att förnya sig 
och byta ut de ettåriga 
växterna efter varje 
 säsong.

•  Att driva upp egna plan-
tor från frö ger mycket 
blomning för pengarna.

Svartöga  
’Sunny Lemon’.

Närbild av idegran 
Taxus baccata.

Klocktobak  
’Lemon Tree’.

Miniviol Viola  
Tricolorgruppen.

Snötörel ’Diamond Frost’. 

Anna  
Skjönsberg.



60 Vår  2012Vår  2012Vår  2012 61Vår  2012

För info om zoner och härdighet se sidan 104.
ViNTErgröN STommE
Bergbambu Fargesia murielae ’Simba’,  
höjd 150 – 200 cm, zon 4.
idegran Taxus baccata ’green Diamond’, max-
höjd och bredd 75 cm. Formklipp plantorna till 
halva klot (kupoler) i olika storlekar, zon 3.

FLErårigA PryDNADSgräS
Hakonegräs Hakonechloa macra ’Aureola’, 
30  cm, gula blad med grön mittrand, härdighet C.

TiDig Vår
Pensé (vit) Viola x wittrockiana, 20 – 25 cm.  
Tål frost ner till – 5 grader. 
miniviol Viola Tricolor-gruppen ’Purple blue 
Cascadiz’, 15 cm. 

KLäNgANDE SommArBLommA
Svartöga Thunbergia alata ’Sunny Lemon’, 
150 – 200 cm. Slingrar kring klätterstöd. Riklig 
blomning från juli till september med knallig 
gul färg och en mörk mitt som upplevs svart.

SommArBLommor
Klocktobak Nicotiana langsdorffii ’Lemon 
Tree’, 80 cm. blomning från juni till frost med 
limegröna blommor. Härlig doft på kvällen. 
mattram Tanacetum parthenium ’golden ball’, 
kompakt växtsätt med aromatiska och flikiga 
blad, 25 cm hög. Riklig blomning från juli till 
september med fyllda gula bollar. 
Snötörel Euphorbia ’Diamond Frost’, 
30 – 50  cm. Rikligt med vita blommor i luftiga 
blomställningar hela sommaren fram till frost. 

ETTårigT PryDNADSgräS
italienskt darrgräs Briza maxima, 50 cm. De-
korativa, luftiga, hängande ax som utvecklas 
under försommaren. Axen rasslar i vinden. 
Självsår sig lätt. 

För äNNu mEr Färg
Blomstertobak Nicotiana x sanderae ’Perfume 
Deep Purple’, 35 – 40 cm. Riklig blomning från 
juni till frost med mörkt purpurfärgade trum-
petformade blommor som attraherar bin och 
fjärilar. Härlig doft från blommorna på kvällen.  
Zinnia Zinnia elegans ’Dreamland Rose’, 30 cm. 
blommar med skarpt rosa fyllda blommor från 
juni till september. bra som snittblomma. 

Växtlista

”En kurvig form passar till större buskar.” 

rabatten är cirka 7 me
ter lång och 2,5 meter 
på det bredaste stället.

Hakonegräs

Hakonegräs
Hakonegräs

HakonegräsSvartögaitalienskt darrgräs
Bergbambu

Klocktobak

idegran

mattram

Snötörel

mattram

plantor under senvintern och våren. Alter
nativet är att köpa färdiga exemplar i träd
gårdsbutiken.

För en riktigt tidig blomning, som trotsar 
frost med några få minusgrader, kan man 
börja med att plantera ut stora vita penséer 
tillsammans med grupper av brokvioler i 
april/maj. Ställ ut blommorna några tim
mar i taget de första dagarna, så kallad av
härdning, så att de inte får en temperatur
chock.

Genom att klippa bort vissna blommor 
förlänger man blomningen på penséer.

rasslande bambu
I början av juni, när risken för frost är över, 
är det dags att byta ut penséer och brokvio
ler mot svartöga i knallgult, klocktobak i li
megrönt, mattram med gula bollar och skir 
snötörel i vitt. italienskt darrgräs bidrar 
med mjukhet med skira hängande ax. 

När så småningom frosten tar blommor
na blir vintersilhuetten viktig. Speciellt i en 
rabatt som man passerar året runt är det 
viktigt med en grön stomme.

I denna rabatt står bergbambu och ide
gran för vinterns grönska och ger en fin 
kontrastverkan. Bergbambuns fria form 
förstärker nämligen de strikt klippta halv
kloten av idegran och tvärtom. Bergbambu 
bjuder även på ett härligt rasslande ljud när 
det blåser. l

AnnAS fAVoRiT!
Svartöga är planteringens 

primadonna. en härlig sommar-

blomma som kan användas till 

så mycket och som finns i flera 

olika färger. Dessutom 

är den Annas 

personliga favorit!

FörBErED PLATSEN
gräv bort eventuell gräs-
svål, rensa bort allt ogräs. 
jordförbättra genom att 
gräva ner kogödsel – det 
ger en grundgödsling samt 
förbättrar jordstrukturen. 
Såväl en lerig jord som en 
mer sandig mår bra av 
brunnen (väl förmultnad) 
kogödsel. Även barkmylla, 
som innehåller lite grövre 
bitar av organiskt material, 
ger bättre struktur. 

efter plantering är det 
bra att lägga ut ett 5 centi-

meter tjockt lager kompost 
eller brunnen kogödsel 
över hela rabatten. Snart 
kommer sommarblommor-
na att täcka ytan så att 
jorden inte syns.

PLANTEriNgSAVSTåND 
ocH ANTAL
Hur tätt ska blommorna 
stå i en rabatt och hur 
många plantor går det åt? 
Planteringsavstånd och 
antal är ingen exakt veten-
skap. Många sommarblom-
mor är lagom att plantera 

med ett avstånd på 20 – 25 
centimeter mätt från en 
plantas mitt (centrum) till 
nästa. I växtkataloger kan 
man få uppgift om olika 
växters c/c-avstånd, vilket 
betyder avståndet från 
centrum till centrum. ju 
större och högre växt, 
 desto mer kan man öka 
c/c-avståndet.

Hur stor den vintergröna 
stommen är inverkar också 
på antalet plantor. Rådgör 
gärna med din trädgårds-
butik. 

Anlägg en RAbATT – göR Så häR

Hakonegräs ’Aureola’.

Mattram Tanacetum 
parthenium, finns  

i både vitt och gult.

Kontrast och lummig
het. Svartöga kan bli 

nästan 2 meter, lika 
hög som bergbambu 

’Simba’.

Bergbambu Fargesia 
murielae ’Simba’.

Frosttålig pensé Viola 
x wittrockiana.

Zinnia Zinnia elegans. 
Anna Skjönsberg väljer 
en fylld variant.

idegran


