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Komponera med perenner ett helt liv åt att bemästra denna konst, utan att betrakta sig som 
Lars Forslin fullärd.

Detta är en hobby som man kan syssla med hela livet utan att få 
Tänk till när du skapar en perennrabatt, det lönar sig. Med tråkigt  möjligheterna att skapa olika rabatter är oändliga och det 
lite planering kan du göra något extra vackert. Här ger finns inget rätt eller fel. Tvärtom finns det alla möjligheter till ett 
trädgårdsdesignern Lars Forslin sina tips på vad du ska tänka personligt uttryck.
på när du komponerar med perenner. Den stora skillnaden mellan att måla en tavla och anlägga en 

rabatt är att till rabatten använder du levande material, på gott och 
Perenner, fleråriga örter, finns i fler arter och sorten än någon ont. Du har hundratals växter att välja bland och en mängd 
annan växtgrupp. Du kan lätt leta upp flera tusen sorter. faktorer att ta hänsyn till: växternas biologiska krav, deras färg, 
Visst är det fantastiskt med denna rikedom, men det kan lätt bli form och blomningstid. Dessutom ska du försöka hantera diverse 
förvirrande med mångfalden när du ska välja växter till din osäkerhetsfaktorer som jord och väder och vind så gott det går. En 
perennrabatt. Kanske slutar det med att du tar några växter på rabatt aldrig är riktigt densamma år från år. Beroende på vädret 
måfå som ser fina ut just när du shoppar, eller så nöjer du dig med skiftar blomningstiden en aning från ett år till ett annat och i 
de växter du får av vänner och grannar, och så får det bli som det rabatten utvecklas vissa växter fantastiskt ett år för att nästa år 
blir. domineras av andra som kanske varit långsammare i starten. 
En sådan slumpmässigt hopkommen rabatt kan lätt kännas 
splittrad och rörig. Dina favoritblommor behöver inte Uppslag2
nödvändigtvis vara vackra tillsammans. Ett vanligt fenomen, när Låt växterna trivas
du handlar växter på impuls, är också att du får en rabatt som 
blommar i maj och juni, eftersom försommaren är den tid då du Välj växter utifrån var de trivs, det är ett enkelt sätt att få en 
besöker trädgårdscentret. På sensommaren ser en sådan rabatt vacker komposition med växter som mår bra.
tråkig och överblommad ut.
Att komponera med perenner kan liknas vid att måla en tavla. 
Man kan mycket väl upphöja målandet av ”trädgårdstavlor” till en Eftersom växterna är levande måste du först och främst tänka på 
konstart. Den berömda engelska trädgårdsdesignern Gertrude deras behov. En rabatt med växter som inte trivs gör ingen glad. 
Jekyll, som var verksam kring förra sekelskiftet, gjorde det Som tur är trivs förvånansvärt många perenner alldeles utmärkt i 
definitivt och hon menade att det var en missuppfattning att det en normalfuktig, god trädgårdsjord. I rabatten kan arter som aldrig 
skulle vara enkelt att komponera med perenner. Själv ägnade hon skulle komma i närheten av varandra i naturen, mötas och leva 
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gott intill varandra, exempelvis rosenflockel och kärleksört. Eryngium, stäpplilja
Rosenflockeln finns i naturen på fuktig mark medan Gypsophila, brudslöja
kärleksörten växer på torra, solstekta platser. Att de växer så i Iris, trädgårdsiris
naturen behöver inte betyda att de utvecklas bäst där. Det kan Lavandula, lavendel
helt enkelt betyda att det inte finns så många andra växter som Nepeta
kan konkurrera med dem i de mer extrema miljöerna men att de Oenothera, nattljus
i själva verket utvecklas bäst på en ganska normal jord. Det Papaver, vallmo
gäller t.ex. kärleksörten som inte blir särskilt praktfull på sin Salvia
normala växtplats i klippmiljöer, men som kan bli verkligt Scabiosa, vädd
yppig i en rabatt. Förutsättningarna för att växter från både fukt- Sedum, fetblad
och torrmiljöer ska växa i en normalfuktig rabatt är bäst om Verbascum, kungsljus
jorden är allsidig. Den bör vara fuktighetshållande, alltså 
innehålla mycket mullämnen och en del lera; och väldränerad, Tänk på att det finns förskjutningar åt bägge håll inom varje 
vilket innebär att den bör innehålla sand och grus samt att det grupp och att vissa växter trivs på fler ställen än andra. 
finns fri avrinning neråt så att vatten inte blir stående i marken.
Till en rabatt med torr sandjord bör du välja växter som trivs Uppslag 3
bäst på den torra eller möjligen normalfuktiga sidan. Växter Växternas struktur
från fuktmiljöer kanske överlever där, men de kommer inte att 
utvecklas särskilt bra, utan blir förkrympta och står med Rabatterna får en spännande och hållbar form om många växter 
slokande blad för det mesta. Dessutom angrips växter som inte har en tydlig struktur.
trivs, lättare av sjukdomar. En typisk åkomma hos växter som  
står för torrt är mjöldagg som man ofta kan se på höstflox, Piet Oudolf, den kanske mest tongivande trädgårdsdesignern för 
riddarsporrar, stormhatt, höstastrar och temynta när de står i för närvarande och en av förgrundsfigurerna i den ”nya 
torra rabatter. Om torrmarksväxter står alltför fuktigt ruttnar perennvågen”, anser att struktur är det viktigaste elementet i en 
rötterna lätt, särskilt under höst och vinter. perennrabatt. Ett svartvitt fotografi av en rabatt ska vara 

intressant i sig själv, färgen kommer först i andra hand och kan 
Var trivs växten? ses som stämningsskapare. En rabatt som komponeras lika 

mycket med tanke på växternas struktur som på deras färger gör 
Fuktigt den också intressant över en längre tid.
Aster, alla höstastrar  Vad menas då med struktur? Ja, om man tänker sig en rabatt 
Astilbe med enbart strukturfattiga växter, växter som inte har en tydlig 
Astrantia, stjärnflocka form, så blir det svartvita fotot en grå massa utan tydligt 
Cimicifuga, silverax urskiljbara former. För att få en riktigt intressant och varaktig 
Eupatorium, flocklar komposition så måste man jobba med rabattens struktur på ett 
Geum, nejlikrot medvetet sätt, menar Oudolf.
Hosta, funkia (skuggigt) Han delar in växterna i strukturväxter och fyllnadsväxter, se 
Iris, strandiris tabellen här intill. Proportionerna bör vara ungefär 3:1, så att 
Ligularia, stånds, gullstav större delen av rabatten utgörs av strukturstarka växter. 
Lythrum, fackelblomster Fyllnadsväxterna är ändå viktiga eftersom enbart strukturväxter 
Monarda, temynta i en rabatt kan kännas överstimulerande. Fyllnadsväxterna 
Myosotis, förgätmigej jämnar ut och binder ihop kompositionen.
Phlox paniculata, höstflox Men färgen då? Spelar den ingen roll? Jovisst, men Oudolf 
Rodgersia menar samtidigt att om vi använder oss av växter med mycket 
Trollius, smörbollar av vildkaraktären kvar, som inte är överförädlade med jättestora 
Veronicastrum, kransveronika blommor i förhållande till plantan, så kommer färgintrycket inte 

att vara så dominerande. Tänk på en vild blomsteräng, där kan 
Normalt blommor i de mest skiftande kulörer samsas på ett harmoniskt 
Aconitum, stormhatt sätt. Det beror på att de vilda blommorna är ganska små och att 
Anemone, höstanemon örterna är uppblandade med gräs. Kompositionen innehåller 
Aquilegia, akleja därför mycket grönt som är en neutral och lugnande färg och vi 
Campanula, blåklocka upplever därför inte blomfärgerna som dominerande. De senaste 
Chrysanthemum, kragar åren har det också kommit en mängd nya perenner i handeln. 
Dicentra Många av dessa är framtagna av Oudolf, för att passa in i den 
Echinacea nya perennvågens estetik. Det innebär växter med 
Erigeron, binka förhållandevis dämpade färger och gärna starka strukturella 
Helenium, solbrud kvalitéer. De har mycket av karaktären av vilda blommor kvar.
Helianthus, solros Komposition i praktiken
Hemerocallis, daglilja En metod som Oudolf förespråkar är att börja plantera bakifrån, 
Heuchera, alunrot med de strukturväxter som är rabattens ryggrad: stomväxterna. 
Liatris, rosenstav Sedan kan du arbeta dig framåt, lager för lager, tills du når 
Potentilla, fingerört rabattens framkant. Om rabatten är fristående, så att den kan ses 
Rudbeckia från alla sidor, så planterar man stomväxterna i mitten så att inte 
Solidago, gullris växterna skymmer varandra. 
Thalictrum, rutor Ett sätt som gör det enklare att greppa komponerandet är att 

jobba med mindre grupper som du sedan kan upprepa och 
Torrt kombinera på olika sätt. Det ger rabatten en rytm och en känsla 
Achillea, röllika av helhet. Du kan komponera en grupp med utgångspunkt från 
Artemisia, malört tre strukturväxter i bakkanten, hur höga avgörs av hur stor 
Campanula, låga sorter rabatten är. För att kunna använda de riktigt höga och pampiga 
Centranthus, pipört strukturväxterna på det här sättet bör rabattens djup vara 2,5-3, 
Dianthus, nejlika gärna 4 meter. Om du jobbar i en mindre skala kan du använda 
Dictamnus, Mose br. Buske stomväxter som inte är lika höga och omfångsrika. [Illustration 
Echinops, bolltistel schematisk uppbyggnad av en rabatt.



området. Rött som drar åt gult uppfattar vi som varmt, medan 
strukturtabell rött som drar åt blått uppfattas som kallt. De flesta uppfattar det 

som oharmoniskt att blanda varmt och kallt och vi är känsligast 
Strukturväxterna är rabattens ryggrad; de utgörs ofta av de för detta bland de röda färgerna, från rödviolett till orange. 
högre perennerna i rabattens bakkant. Typiska strukturväxter Det finns en gräns mellan varmt och kallt även i det gröna 
behåller sina former långt efter att de har blommat över och gör området, men där blir det på ett subtilare sätt eftersom vi inte 
rabatten intressant ända in på senhösten och kanske vintern, när alls är lika känsliga för skiftningar i det gröna; det är som om 
alla färger för länge sedan är borta. hjärnan ”tänker bort” det gröna eftersom det är en 
Fyllnadsväxterna är ofta de lägre perennerna i rabattens mitt bakgrundsfärg i naturen. Om man gör en rabatt enbart i gröna 
och framkant. De sjunker ofta ihop till en oformlig massa på nyanser, med exempelvis funkior, blir skiftningarna mellan 
hösten, ibland redan efter blomningen. varma och kalla gröna tydligare. Då kan man spela med 

övergångar från limegrönt över friskt och mörkt grönt till 
formtabell blågröna nyanser.

Uppslag 5
Uppslag 4 Kontrast och form
Färg
Ta reda på vad som skapar kontrast och harmoni när du väljer Kontraster mellan olika former och färger skapar spänning eller 
färger. lugn i planteringen.

Färgintrycket betyder väldigt mycket för hur vi upplever en Upplevelsen av en plantering är en fråga om kontrast, både i 
trädgård och är mycket en fråga om kontraster. Kontrast verkar färg och i form. För lite kontrast gör att vi upplever den som 
upplivande, men mycket kontrast kan bli tröttande och oroligt i tråkig, och för mycket gör att vi upplever den som 
längden. Det är en fråga om smak vad man gillar i fråga om disharmonisk. Färg och form samverkar genom det sätt hjärnan 
kontrast och det finns inget rätt eller fel. strukturerar sinnesintrycken:
Alla kulörer har en viss mättnadsgrad eller renhet. Helt mättade 
kulörer har ingen inblandning av svart eller vitt och har mycket 1. Likartade former - likartade färger. Minst kontrast, 
stark lyskraft. Helt mättade färger förekommer sparsamt i men kan ändå ge ett kraftfullt intryck.
naturen förutom hos blommor, och de drar vår uppmärksamhet 2. Olikartade former - likartade färger. Mer kontrast.
till sig. 3. Likartade former - olikartade färger. Ännu mer 
En rabatt i många mättade färger kan kännas för rörig. Mättade kontrast. Hur mycket som känns harmoniskt är en fråga om 
och klara nyanser ska användas med eftertanke för att inte bli personlig smak.
störande. 4. Olikartade former - olikartade färger. Mest kontrast. 
Den engelska trädgårdsdesignern Gertrude Jekylls sätt att Finns risk att det blir för mycket. Ögat blir uttröttat och det hela 
hantera färg var att börja rabatten med neutrala nyanser för att känns oroligt.
sedan stegra färgintensiteten i rabattens mitt varefter den fick 
klinga av och sluta lika lugnt som den började. Hon gjorde det i Självklart är det inte bara blomställningarnas former som är 
stor skala, hennes största rabatt var 70 meter lång och 5 meter karaktäristiska för en växt; olika bladformer och texturer 
djup. Vi kan använda oss av hennes grundprinciper som går ut betyder mycket för helhetsintrycket. Växter med stora, tydliga 
på att, genom gradvisa övergångar, förbereda ögat för att bladformer, står ut mycket mer än de med mindre, uppdelade 
undvika alltför störande kontraster även om vi inte skapar blad och skapar fokuspunkter i en rabatt. Om man bara 
jätterabatter. använder växter med dramatiskt bladverk i en rabatt, kan det bli 
Om du till exempel bestämmer dig för en rabatt som är mest gul överstimulerande och oroligt. Mer linjärt bladverk som hos 
kan du mjuka upp kanterna genom att där använda gråbladiga irisar och gräs, ger kontrast till de andra perennerna och skapar 
växter tillsammans med blekt gula pastellnyanser. I mitten av variation.
rabatten kan du placera de mest mättade nyanserna och 
däremellan gradvisa övergångar. Använd gärna kontrastfärger Gräs (Bildtext 
för att förstärka huvudkulören. I en gul rabatt innebär det att Gräs är en karaktäristisk del av den nya perennvågen. Piet 
man väljer en färg inom det blå-violetta området för maximal Oudolf menar att gräsen har en särskild kvalitet som ger både 
kontrast. liv och en viss mystik i en rabatt. Gräsen rör sig i vinden och vi 
När man jobbar med nyanser på det här sättet innebär att man kan skymta detaljer bakom en ridå av gräs. Gräsen representerar 
”spar på krutet”. Om man jobbar med stora kontraster hela tiden också mycket av det vilda i den stiliserade blomsteräng som 
finns det ingenting att ge när man vill åstadkomma en man kan likna rabatten vid. 
höjdpunkt. Att vistas i en trädgård som bygger på maximal 
kontrast kan kännas som att lyssna på musik som går på full Litteratur för dig som vill läsa mer:
volym hela tiden. Perennboken, LT:s förlag 1989

Gertrude Jekyll: Colour schemes for the flower garden, Frances 
Färgcirkeln Lincoln 1988
De kulörer som kontrasterar maximalt är de som ligger mitt Piet Oudolf & Henk Gerritsen: Drömplantor, NoK 1995
emot varandra på färgcirkeln; de kallas komplementfärger. Piet Oudolf & Henk Gerritsen: Deram plants for the natural 
Tyvärr varierar komplementfärgerna med vilken färgmodell garden, Frances Lincoln 2000
man använder sig av, så det kan vara svårt att säga exakt vilka Piet Oudolf & Noël Kingsbury: Designing with plants, Conran 
färger som kontrasterar maximalt. Här visas två olika Octopus 1999
färgcirklar. Bägge räknas som korrekta. Det visar hur komplext Sandra Austin: Color in garden design, Taunton Press, 1998
detta med färg är. Här finns alla möjligheter att skapa sig egna Nori och Sandra Pope: Färg & design, NoK/LT 1999
uppfattningar och en egen stil. Mary Keen: Gardening with Color, Random House 1991
Kulörerna hos många perenner är utblandade med vitt eller Penelope Hobhouse: Colour in your garden, Frances Lincoln 
svart, vilket gör dem mindre skarpa och lättare att kombinera. 2003
Om nyanserna är tillräckligt bleka går det bra att kombinera 
både varma och kalla kulörer utan att det känns fult. 

Kallt och varmt
 Skiljelinjen mellan kalla och varma kulörer går i det röda 


