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Med Mästarrabatten 2012 vill Maria Arborgh visa att en rabatt
kan vara en lättskött, dekorativ plantering snarare än den ständigt
blommande komposition som många förstår med ordet rabatt.
I skuggan av ett träd bygger på former, strukturer och kontraster.
Formen på rummet och på ytorna betyder lika mycket som formen
på växterna.

’’

– DET ÄR VIKTIGT ATT SE PÅ RUMMET. VAD HÄNDER MED FORMEN
PÅ RUMMET BEROENDE PÅ HUR DU LÄGGER RABATTEN? EN
RABATT ÄR INGEN ISOLERAD FÖRETEELSE, DEN ÄR EN DEL AV ETT
SAMMANHANG, SÄGER MARIA ARBORGH.
Därför ser den här Mästarrabatten lite annorlunda ut än sina föregångare.
På skissen över I skuggan av ett träd ser du hela Marias trädgårdsrum.
Vad som sedan är Mästarrabatten är lite upp till dig själv att bestämma.
Maria har valt att lägga störst fokus på mittpartiet, det som avslutas med en
katsura i vartdera hörnet. Men att detta parti ser ut just som det gör beror på
att det samspelar med trädgårdsrummets övriga delar.

I

I det här trädgårdsrummet fanns från början ett träd. Det är markerat på skissen
vid basen av den halvcirkelformade grusytan. I det här fallet är det en kanadapoppel men det hade kunnat vara vilket medelstort träd som helst.
– TRÄDET VAR EN BONUS. DET ÄR STOMMEN OCH DET SATTE FORMEN.
UTANFÖR TRÄDETS RUMSLIGHET HAR JAG JOBBAT MED MARKEN. JAG
HAR BRUTIT YTAN MED GÅNGAR OCH GETT DE PLANTERADE DELARNA
TÄTA TÄCKEN AV VÄXTER.
Planteringarna har ingen given fram- eller baksida eftersom man ofta rör sig i en
trädgård. Med häckar som avdelar, förskjutna ytor och falska perspektiv blir vyerna
olika beroende på var man beﬁnner sig.
Växterna är valda utifrån deras form och bladens färg, form och struktur.
Bladverkens olika skiftningar och att de kontrasterar mot varandra ger spänning
och liv åt planteringarna hela säsongen. Många av växterna har också vackra
blommor i vitt, gult eller violett.
– MEN BLOMMORNA BLIR MER SOM ÖVERRASKNINGAR, SOM ACCENTER,
FÖRKLARAR MARIA ARBORGH. DE ÄR INGET MAN SAKNAR MEN NÄR DE
DYKER UPP GER DE EN EXTRA DIMENSION.

I skAVugg
an
ETT TRÄD
Det här är planteringar som passar i halvskuggiga lägen och medelfuktig jord. Den vandrande skugga som ett träd ger är det bästa läget
för många växter. Där behåller de sin fräschör och utvecklar en frodighet som de inte mäktar med i full sol. I det skimrande ljuset under lätta
trädkronor blir växterna också som allra vackrast.
Maria Arborgh har avdelat sitt trädgårdsrum med grusgångar och
planteringarna har fått kanter av järn. Det går förstås lika bra att välja
andra material beroende på vad som ﬁnns runtomkring.

I SKUGGAN AV ETT TRÄD ÄR ETT HELT TRÄDGÅRDSRUM MED
FLERA PLANTERINGAR SOM BÅDE KAN DELAS OCH FÖRMINSKAS.

21. Bollök, Allium karataviense ’ Ivory Queen’
5. Japansk starr, Carex morrowi
’Ice Dance’

VÄXTFÖRTECKNING
OBS! I skuggan av ett träd är ett helt trädgårdsrum med ﬂera planteringar
som både kan delas och förminskas.
BUSKAR
A. Buxbom, Buxus sempervirens, 11 st
B. Katsura, Cercidiphyllum japonicum FK GÖTEBORG E, 2 st
C. Vinterliguster, Ligustrum vulgare var. italicum ’Atrovirens’, 57 st
D. Fläder, Sambucus nigra BLACK LACE (’Eva’), 2 st
E. Ungersk syren, Syringa josikaea ’Holger’, 1 st
F. Ungersk syren, Syringa josikaea ’Holger’, på stam, 2 st
G. Idegran, Taxus, (beﬁntlig)
KLÄTTERVÄXTER
H. Atragene-klematis, Clematis (Atragene-Gruppen) ’Albina Plena’ E, 10 st
I. Sen storblommig klematis, Clematis (Sena Storblommiga Gruppen)
’Hagley Hybrid’, 6 st
J. Murgröna, Hedera helix HULDRA E, 40 st
PERENNER
1. Höstsilverax, Actaea simplex ’Brunette’, 15 st
2. Koreansk plymspirea, Aruncus aethusifolius, 14 st
3. Hasselört, Asarum europaeum, 28 st
4. Stjärnklocka, Campanula poscharskyana ’Stella’, 42 st
5. Japansk starr, Carex morrowi ’Ice Dance’, 94 st
6. Japansk sockblomma, Epimedium grandiﬂorum, 136 st
7. Brunnäva, Geranium phaeum ’Album’, 28 st
8. Brunnäva, Geranium phaeum ’Samobor’, 70 st
9. Gillenia, Gillenia trifoliata, 24 st
10. Daglilja, Hemerocallis ’Arctic Snow’, 28 st
11. Funkia, Hosta, blandade sorter, 70 st
12. Skuggviolruta, Thalictrum rochebrunianum, 70 st
LÖKVÄXTER
20. Kirgislök, Allium aﬂatunense, 30 st
21. Bollök, Allium karataviense ’Ivory Queen’, 60 st
22. Sommarsnöklocka, Leucojum aestivum, 30 st
23. Bukettnarciss, Narcissus x medioluteus ’Bridal Crown’, 30 st
24. Morgonstjärna, Ornithogalum umbellatum, 60 st
25. Grönbandad tulpan, Tulipa (Viridiﬂora-Gruppen) ‘Spring Green’, 30 st

För klematisarna ﬁnns i rabatten
träställningar att klättra på.
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D. Fläder, Sambucus nigra
BLACK LACE (’Eva’)

VÄXTBESKRIVNINGAR

Alla höjd- och breddangivelser är ungefärliga.
BUSKAR
A. Buxbom, Buxus sempervirens
Buxbom är en städsegrön buske som är strålande till formklippning. I den här rabatten
står klotformade buxbomsplantor på rad framför en av de stramt klippta idegranshäckarna. Där ger de en intressant formkontrast året om. Buxbomsblad är små och
läderaktiga men nyans, lyster och bladstorlek varierar i viss mån mellan sorterna.
Välj en sort som är tillräckligt härdig där du bor. Zon 1–4.

B. Katsura, Cercidiphyllum japonicum FK GÖTEBORG E
Den gracila katsuran har ﬁna, runda blad som övergår i lysande gulorange på hösten.
Då har de också den trevliga egenheten att sprida en speciell doft omkring sig. Knäckkok, pepparkaka och nybakat bröd hör till det som många associerar doften med. Här
används katsura som buske men den ﬁnns också att få som en- eller ﬂerstammigt träd.
Den växer smalt i ungdomen men blir bredare efterhand. Höjd 8–10 m, bredd 5–7 m.
Zon 1–4(5).
C. Vinterliguster, Ligustrum vulgare var. italicum ’Atrovirens’
Liguster är en välförgrenad buske som är mycket ﬁn i klippta häckar. Här är det just så
ligustern används, i de låga häckar som delar av planteringarna. Det är lagom att klippa
dem på 80 cm höjd. Sorten ’Atrovirens’ har mörkgrönt bladverk och behåller sina blad
större delen av vintern. Zon 1–3.
D. Fläder, Sambucus nigra BLACK LACE (’Eva’)
En äkta ﬂäder med uppseendeväckande vackert bladverk. Det är mycket mörkt rött,
glänsande och så ﬁnﬂikigt att det känns sirligt. Helt unga blad är dock såväl gröna som
röda och bryter därför av och gör busken extra livfull. De ljusrosa och citrondoftande
blommorna slår ut i juni och kan användas precis som på vanlig ﬂäder. Detsamma gäller
höstens svarta bär. Höjd 2–2,5 m, bredd 2 m. Zon 1–4.
E. och F. Ungersk syren, Syringa josikaea ’Holger’
’Holger’ får på försommaren underbara, vita och väldoftande blomklasar. Det där med
doften är annars inte så självklart hos den ungerska syrenen. Sortens bladverk är ovanligt
friskt och glänsande. I Mästarrabatten ﬁnns ’Holger’ både som buske och uppstammad
till litet träd. Höjd 1,5–3 m, bredd 1,5–3 m. Zon 1–6.
G. Idegran, Taxus
Mörkgrön och glänsande idegran är något av det vackraste som ﬁnns för klippta häckar.
När I skuggan av ett träd anlades stod häckarna redan på plats. Vid nyanläggning är
hybrididegran ’Hillii’ en sort vi rekommenderar. Den är härdig i zon 1–4. ’Hillii’ är en hanklon och sätter därför inga bär.

KLÄTTERVÄXTER
H. Atragene-klematis, Clematis (Atragene-Gruppen) ’Albina Plena’ E
’Albina Plena’ E klättrar 3–4 m högt och har sin huvudblomning i maj. Då fylls plantan av
klockformiga, lätt fyllda, vita blommor som är 6–8 cm i diameter. Senare på sommaren
kommer ﬂer blommor men inte lika tätt. Putsa bort döda växtdelar på våren. Om större
beskärning behövs görs den direkt efter första blomningen. Zon 1–5.
I. Sen storblommig klematis, Clematis (Sena Storblommiga Gruppen) ’Hagley Hybrid’
En ljuvlig klematis med ljust rödvioletta, 10–18 cm vida blommor och lång blomningstid,
juni till september. Plantan klättrar upp till 1,8–2,5 m. Skär ner den till något bladpar över
marken på hösten. Zon 1–4.

E och F. Ungersk syren,
Syringa josikaea ’Holger’

J. Murgröna, Hedera helix HULDRA E
Det här är en härdig och snabbväxande murgröna som är strålande som marktäckare.
Det är också så den används i Mästarrabatten 2012. Bladverket är friskt och mörkgrönt.
Zon 1–4.
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ALTERNATIV TILL BUXBOM

I. Clematis (Sena Storblommiga Gruppen)
’Hagley Hybrid’

A. Buxbom, Buxus sempervirens

I sydligaste Sverige har en
aggressiv svampsjukdom,
Cylindrocladium buxicola,
angripit buxbom på senare år.
Där rekommenderar vi att
ersätta buxbomen i rabattförslaget med till exempel
japansk idegran, Taxus
cuspidata ’Nana Compacta’,
buxbomsberberis,
Berberis buxifolia ’Nana’, tuja,
Thuja occidentalis ’Danica’
eller liguster, Ligustrum vulgare.
Dessa kan formas på samma
sätt som buxbom.
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PERENNER
1. Höstsilverax, Actaea simplex ’ Brunette’
En höstblommare som pryder sin plats i rabatten hela säsongen. Detta tack vare det rafﬁnerade, mörkt brunröda bladverket. Blommorna är små, vita och väldoftande. De sitter i långa,
smala, lätt böjda ax. ’Brunette’ blir cirka 2 m hög och blommar i september-oktober.
2. Koreansk plymspirea, Aruncus aethusifolius
Perenn med ﬁnﬂikiga blad och kompakt, jämnt rundat växtsätt som är fräscht hela säsongen.
Utmärkt som marktäckare, det är också så den används här i Mästarrabatten. Från det
lysande gröna bladverket reser sig gräddvita blomvippor i juni-juli. På hösten övergår bladen
i varma toner av gult och rött. Höjd 30 cm.

12. Skuggviolruta,
Thalictrum rochebrunianum

3. Hasselört, Asarum europaeum
Hasselörten bildar eleganta, täta, mörkgröna och glänsande mattor i skuggiga lägen.
Bladen är vintergröna och vackert njurformade, blomningen oansenlig.
4. Stjärnklocka, Campanula poscharskyana ’ Stella’
En pigg och livskraftig släkting till blåklockan. Den bildar tuvor som med fördel kan få växa
samman och täcka marken med sina rundade blad. Under juni-augusti pryds plantorna
av stjärnformiga blommor i glesa blomställningar. Sorten ’Stella’ har violetta blommor med
ljusare öga. Höjd 15 cm.

6. Japansk sockblomma,
Epimedium grandiﬂorum

9. Gillenia, Gillenia trifoliata
11. Funkia, Hosta

5. Japansk starr, Carex morrowi ’Ice Dance’
Prydnadsgräs som är en mycket stilig, vintergrön marktäckare. Den bildar täta, 30 cm höga
tuvor som breder ut sig i måttlig takt med utlöpare. Bladen är smala med vita kanter som
lyser upp i skuggan.
6. Japansk sockblomma, Epimedium grandiﬂorum
Sockblommor är i allmänhet förnämliga, tätt växande marktäckare som kan hålla ogräset
på avstånd. Detta gäller även japansk sockblomma. Den blir 25 cm hög, har violetta inslag
i unga blad och sirliga, vita blommor med långa sporrar i maj-juni.
7. Brunnäva, Geranium phaeum ’Album’
En anspråkslös, luftigt växande näva med frodigt, ganska ljust grönt bladverk. De vita
blommorna sitter på höga stjälkar en bit över bladverket. Blomningstiden är juni-juli och
då når brunnävan 60 cm i höjd. Nedklippning efter blomning ger nytt, fräscht bladverk
och ofta ytterligare blommor.
8. Brunnäva, Geranium phaeum ’Samobor’
Den viktigaste anledningen till att ha ’Samobor’ i rabatten är det rafﬁnerade bladverket.
Varje blad har en bred, rödbrun ring i den gröna. Den matchas perfekt av de mörkt rödvioletta blommorna. I övrigt som sorten ’Alba’ ovan.
9. Gillenia, Gillenia trifoliata
Perenn med buskigt men samtidigt lätt växtsätt. Det är framför allt de luftiga vipporna
av skira, vita blommor som ger det lätta intrycket. De svävar över bladverket i juli–
augusti. Gillenia blir 80 cm hög. På hösten blir bladverket ﬂammande rött.
10. Daglilja, Hemerocallis ’Arctic Snow’
Dagliljans kraftiga tuvor av liljeliknande blad är en tillgång från tidigt till sent på säsongen.
Men vackrast är ’Arctic Snow’ när den pryds av stora, gulvita, välformade blommor i
juli–augusti. Sorten blir 70 cm hög.
11. Funkia, Hosta, blandade sorter
De vackra, hela bladen i varierande former och i nyanser från limegult över grönt till
blågrått är funkians kännetecken. Många sorter har också inslag av avvikande färg
eller nyans i bladen. Funkior har dessutom ofta en vacker blomning.
12. Skuggviolruta, Thalictrum rochebrunianum
Som andra rutor har denna ett skirt och ﬁnt bladverk som är en tillgång i rabatten hela
säsongen. Men höjdpunkten är förstås i juli-augusti när de höga, luftiga blomställningarna slår ut i rödviolett. Thalictrum har speciella blommor med hylleblad men inga
kronblad och tofsar av ståndare i mitten. Skuggviolrutan blir 1,5 m hög.

LÖKVÄXTER
20. Kirgislök, Allium aﬂatunense
Effektfull art vars stora, rödvioletta blombollar lyfts 80–100 cm upp
i rabatten av tunna men stabila stjälkar. Bladen gulnar tidigt och redan
vid blomningen i juni bör det ﬁnnas bladverk runt om som kan dölja dem.
21. Bollök, Allium karataviense ’Ivory Queen’
Bollökens blad är en minst lika stor tillgång som blommorna. Det kommer
bara två till tre blad från varje lök men de är breda, vackert grågröna och
böjer sig utåt. Från centrum växer sedan en stadig stjälk som bär upp en
bollformad, vit blomställning. Höjd 20 cm.
22. Sommarsnöklocka, Leucojum aestivum
Sommarsnöklockans blommor är vita som snö men med en grön ﬂäck vid
spetsen på varje kronblad. Varje stängel bär en handfull blomklockor.
Blomningstiden är maj-juni och höjden 50 cm.

21. Bollök, Allium karataviense ’ Ivory Queen’

23. Bukettnarciss, Narcissus x medioluteus ’Bridal Crown’
’Bridal Crown’ är en bukettnarciss med väldoftande, fyllda blommor som är
vita med lite gula inslag. De sitter i buketter i toppen av stjälkarna under aprilmaj. Höjd 35 cm.
24. Morgonstjärna, Ornithogalum umbellatum
Just stjärnformade är morgonstjärnans vita blommor. De öppnar sig mot solen
så en solig plats i rabatten behöver de ha. Höjd 20–25 cm under blomningen
i maj- juni.

24. Morgonstjärna, Ornithogalum umbellatum

25. Grönbandad tulpan, Tulipa (Viridiﬂora-Gruppen) ‘Spring Green’
Den här vackra, äggskalsvita tulpanen med gröna band på blombladen har ﬂer
poänger än sitt utseende. Till dem hör en lång blomningstid i maj-juni och att
den ofta blir långlivad i rabatten. Höjd 50 cm.

A

ALTERNATIV FÖR
KALLT KLIMAT

Trädgårdsmästare Curt Rydlinge i Skellefteå är expert
på odling i norr. I den här Mästarrabatten råder han
trädgårdsägare i klimatmässigt tuffa delar av landet att
byta buxbom mot tuja ’Danica’, katsura mot liten
pärlrönn, liguster mot svartaronia GLORIE, rödbladig
ﬂäder mot rödbladig smällspirea, idegran mot tuja
’Brabant’ och murgöna mot skuggröna ’Green Carpet’.
Curt Rydlinges erfarenheter ligger också till grund för
våra härdighetsangivelser.

B b. Pärlrönn, Sorbus frutescens FK ÅS E

C b. Svartaronia, Aronia melanocarpa
GLORIE E (’Elisabeth’)

J b. Skuggröna, Pachysandra terminalis
’Green Carpet’

25. Grönbandad tulpan, Tulipa
(Viridiﬂora-Gruppen) ‘Spring Green’

22. Sommarsnöklocka,
Leucojum
aestivum

23. Bukettnarciss, Narcissus x medioluteus
’Bridal Crown’

20. Kirgislök, Allium aﬂatunense

A b. Tuja, Thuja occidentalis ’Danica’
‘Danica’ är en liten tuja med fräsch grön färg och rundat växtsätt som går ﬁnt att
forma ytterligare med sax. Zon 1–5(6).
B b. Pärlrönn, Sorbus frutescens FK ÅS E
Gracil liten rönn med mjukt överhängande grenar och vita blommor på försommaren.
Bladen får en härlig, vinröd höstfärg som är en perfekt bakgrund till artens vita bär.
De hänger kvar på sina röda fruktstjälkar till en bit in på vintern. Höjd 2–3 m, bredd
2 m. Zon 1–6.
C b. Svartaronia, Aronia melanocarpa GLORIE E (’Elisabeth’)
En låg och kompakt svartaronia med friskt, blankt bladverk som får intensiv höstfärg
i rött och orange. Busken får rikligt med vita blomklasar i juni och svarta, ätliga bär på
hösten. Fin som friväxande men även som klippt häck. Zon 1–5(6).

D b. Smällspirea, Physocarpus
opulifolius

D b. Smällspirea, Physocarpus opulifolius
Bra rödbladiga alternativ till den rödbladiga ﬂädern är smällspirea av sorterna
DIABLE D’OR, SUMMERWINE eller ’Red Baron’. De blommar med vita blommor i
juni–juli, blir 1,5 –2 m höga och ungefär lika breda. Zon 1–5(6).
G b. Tuja, Thuja occidentalis ’Brabant’
Sort av tuja med vacker grön färg och pyramidalt växtsätt. Den passar utmärkt till häck.
Zon 1–5.

A b. Tuja, Thuja occidentalis ’Danica’
G b. Tuja, Thuja occidentalis ’Brabant’

J b. Skuggröna, Pachysandra terminalis ’Green Carpet’
’Green Carpet’ är en kompakt form av skuggröna som ger särskilt jämn och ﬁn marktäckning. Höjd 15 cm.

Foto, Charlotte Carlberg Bärg

Maria
ARBORGH
Vi är många som känner landskapsarkitekt Maria Arborgh
från SVT:s Söderläge. Där förvandlade hon trista utemiljöer
till intressanta, personliga och trivsamma trädgårdsrum.
Just förmågan att se nytt, att efter behov förändra form och
scenograﬁ för att bygga trädgårdar som är sköna att se på
och vara i, är en av Marias främsta styrkor. Hennes arbetsmaterial är växterna som hon väljer utifrån form och struktur.
De ska ge det intryck hon vill skapa, förutom att de ska trivas
på växtplatsen förstås.
Även idag hjälper Maria Arborgh privatpersoner att planera
sina trädgårdar men nu i egna företaget PLAN T trädgårdsform.
Och hon ser absolut inte söderläget som den ideala platsen för
en trädgård, tvärtom. Det är i halvskugga och skugga som det
blir riktigt härligt grönt och frodigt. Precis som i Mästarrabatten 2012.
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Mästarrabatter är skapade för vanliga trädgårdar
av mästare inom trädgård. Varje år lanseras en
ny Mästarrabatt.
Bakom Mästarrabatten står GRO Plantskolor –
svenska detaljister och producenter av buskar,
träd och perenner inom Gröna näringens
riksorganisation – med stöd av International
Flower Bulb Centre i Holland.
www.mastarrabatten.se
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