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EN VÄLKOMNANDE FAMN
Det är ett fint, för att inte säga överdådigt, mottagande som hyresgästerna i
det ljusa huset med blå fönsterfoder får när de kommer hem. Runt hela entrépartiet breder Mästarrabatten 2014 ut sig. Här fyller den många kvadratmeter, men på en plats där utrymmet är mer begränsat går rabattförslaget lätt
att förminska. Välj ut och använd delar, eller enbart ett mindre favoritparti!
Det var just det där fina mottagandet som Stefan
Mattson hade i sikte när han skapade sin Mästarrabatt. Gröna, blommande bostadsgårdar, som är
inbjudande och välkomnande för dem som bor
där, är ett av Stefans mål i det dagliga arbetet med
att försköna utemiljön i flerbostadsområden.
Partiet runt entrén har en särskild dignitet eftersom de flesta som bor i huset passerar där minst
två gånger om dagen.

”iRabatten

– De ska känna sig välkomna när de
kommer hem. Redan vid busshållplatsen
ska den känslan infinna sig, och de ska
bära den med sig ända
in i entrén.

FINNS BARRVÄXTER,
LÖVFÄLLANDE BUSKAR,
PERENNER, PRYDNADSGRÄS
OCH LÖKVÄXTER.

– Perennerna är i huvudsak hög- och
sensommarblommande, så det är lökväxter och blommande buskar som
står för vår- och försommaraspekten.
Såväl bland buskar som perenner finns
det också flera med fina höstfärger.
Men det bärande inslaget, året om, är
de vintergröna växterna.

SPELAR PÅ ALLA STRÄNGAR
Enade vi stå – blommor, blad och enar är en
rabatt som är just vad den heter. Här finns ståtliga
enar, gräs som ger liv och lekfullhet när bladen
följer vindens dirigentpinne, och ett hav av
blommor i ständig förvandling. Samt en hel del
annat, är väl på sin plats att tillägga. Tillsammans
andas växtvalet harmoni.
– Jag vill spela på alla strängar, säger Stefan Mattson, och menar att alla typer av växter behövs för
att kompositionen ska bli fulländad.

A. Svartaronia,
Aronia melanocarpa GLORIE® E

VINTERGRÖNT FÖR FÄRG OCH FORM
Den lilla trådcypressen ’Filifera Nana’ är en av
Stefans favoriter. En utmärkt rabattväxt som gör
entrépartiet ombonat även på vintern. ’Vemboö’ E
är en vanlig en, men med en ovanlig form. Den är
hög och smal, ett effektfullt utropstecken med fin
lyster i barren.

”

– Husfasaden har många fönster. Jag
ville ju inte lägga en ridå framför dem.
Samtidigt är det jätteviktigt att arbeta
på höjden och med växter i olika nivåer.
Med Vemboö E skymmer jag ingen
utsikt, tack vare att den är så smal och
med väl vald placering.
I Enade vi stå – blommor, blad och enar tar
Stefan Mattson med sig sina erfarenheter från det storskaliga – som också
är en poäng i det småskaliga. Växterna
är sådana som alltid lever upp till förväntningarna och som han anser borde
användas mer. En ogräsfri, väldränerad
jord åt det lättare hållet, och ett soligt
och varmt läge, är förutsättningarna för
att lyckas med Mästarrabatten 2014.

om Mästaren

Vad var våra kommunala planteringar innan Stefan Mattson blev
stadsträdgårdsmästare i Enköping? Ja inte såg de ut som idag i alla
fall. Utvecklingen i Enköping med fickparker, grönare gatumiljöer
och så kronan på verket – Drömparken – har inspirerat och tjusat
många, såväl trädgårdsproffs som amatörer.
Stefan har alltid arbetat med helheten och nyttjat
möjligheterna med alla typer av växter. När han
på 1980-talet minskade på Enköpings årliga sommarblomsplanteringar för att utveckla användningen av perenner var det något alldeles nytt. Det
magnifika resultatet har för alltid förändrat synen
på vad som är möjligt.

STEFAN MATTSON

Vi känner Stefan Mattson som den nyfikne visionären som aldrig slår sig till ro. Han utvecklar och utvecklas ständigt. Efter 25 år i Enköping gick Stefan
vidare till bostadsbolaget Svenska Bostäder i
Stockholm och sedan till Halmstads Fastighets AB.
Här var och är uppgiften att förändra bostadsmiljöer. I Stefans händer blir de gröna, blommande och
trivsamma. Mästarrabatten 2014 är ett exempel på det.
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Siﬀrorna

SIFFRORNA I SKISSEN
ANGER HUR MÅNGA
PLANTOR SOM GÅR
ÅT PÅ VARJE YTA
I yttersvängen, till vänster på skissen,
finns platser för så kallade kurvstenar
markerade. Stenarnas uppgift är att
göra det mindre lockande för olika
fordon att skära kurvan och köra i
rabatten. De fyller alltså ingen funktion i en miljö där inga fordon passerar.

VÄXTFÖRTECKNING
BUSKAR
A. Svartaronia, Aronia melanocarpa GLORIE® E
(’Elisabeth’)
B. Smällspirea, Physocarpus opulifolius LITTLE
DEVIL (’Donna May’)
C. Praktspirea, Spiraea japonica SUPERSTAR
D. Ligustersyren, Syringa reticulata FK ENSKEDE E,
solitärkvalitet
BARRVÄXTER
E. Trådcypress, Chamaecyparis pisifera ’Filifera Nana’
F. En, Juniperus communis ’Vemboö’ E
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I. Blåtåtel, Molinia caerulea ’Dauerstrahl’
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L. Glandelaster, Aster macrophyllus ’Twilight’
M. Hjärtbergenia, Bergenia ’Baby Doll’
N. Hjärtbergenia, Bergenia ’Rotblum’
O. Stenkyndel, Calamintha nepeta
P. Röd rudbeckia/röd solhatt, Echinacea purpurea
’Magnus’
Q. Gulltörel, Euphorbia polychroma
R. Kungsnäva, Geranium x magnificum
S. Kärleksört, Hylotelephium telephium (Sedum
telephium) ’Matrona’
T. Fjäderaster/skönaster, Kalimeris incisa ’Blue Star’
LÖKVÄXTER
Purpurlök, Allium x hollandicum ’Purple Sensation’
Mörk stjärnhyacint, Camassia leichtlinii ’Alba’
Stjärnnarciss, Narcissus x incomparabilis ’White Lady’
Liten vårstjärna, Scilla sardensis (Chionodoxa
sardensis)
Liljetulpan, Tulipa Liljeblommiga Gruppen ’Marilyn’
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Växtbeskrivningar

ALLA HÖJD- OCH BREDDANGIVELSER
ÄR UNGEFÄRLIGA.

BUSKAR

A. Svartaronia, Aronia melanocarpa GLORIE® E
En kompakt svartaronia som blommar rikligt med vita blomklasar
på försommaren. Blomningen följs av blanka, svarta, ätliga bär. På
hösten fullkomligt exploderar bladverket i en fantastisk eldröd färg.
Detta är en utmärkt buske att använda tillsammans med perenner.
Stefan Mattson rekommenderar att skära tillbaka plantorna kraftigt
i samband med plantering eller efter en säsong om de inte är så täta
nertill. Höjd 60–80 cm. Zon 1–6.

H. Hakonegräs, Hakonechloa macra
Det finns många namnsorter av hakonegräs men den rena art som
används i den här rabatten är tåligare än sorterna, och dessutom
väldigt snygg. De klargröna bladen böjer sig mjukt och bildar luftiga, frodiga tuvor. Detta är ett av Stefan Mattsons absoluta favoritgräs. Nackdelen, att gräset kommer igång sent på våren, trollar han
bort genom att kombinera det med vårblommande lökväxter.
Höjd 30 cm.

B. Smällspirea, Physocarpus opulifolius LITTLE DEVIL (’Donna May’)
De mörkt röda, glänsande bladen hos den här lilla kompakta, upprättväxande smällspirean är en tillgång hela säsongen. På försommaren
blommar busken dessutom med vit-rosa, små blommor, samlade i
runda blomställningar. Höjd 0,9–1,2 m. Zon 1-5.

I. Blåtåtel, Molinia caerulea ’Dauerstrahl’
’Dauerstrahl’ bildar en tät tuva av blågröna, smala blad ganska tidigt på säsongen. Från denna skjuter sedan en kvast av strån med
smala vippor upp under sommaren. Hela plantan får fin, gul-orange
höstfärg. Tack vare starka strån står vipporna vackra till långt in på
vintern. Höjd tuvan 30 cm, med vippor 80 cm.

C. Praktspirea, Spiraea japonica SUPERSTAR
En kompakt spirea, som gjord för rabatter. Den är betydligt stadigare
i växten än många andra, liknande praktspireor. Unga, nyutslagna
blad är lysande röda och på hösten blir hela busken vackert bronsfärgad. Blommorna utvecklas under sommaren och är mjukt rosa.
Höjd 0,8–1 m. Zon 1–4(5).
D. Ligustersyren, Syringa reticulata FK ENSKEDE E
En härlig, snabbväxande syren med gulvita, honungsdoftande
blommor i stora, upprätta klasar. Blomningen kommer igång senare
än hos vanlig syren och håller på ganska länge under juni-juli. Ligustersyren växer som en skärmformig buske med förhållandevis grova, grå
och glänsande grenar. Den kan lätt formas till ett flerstammigt, mindre
träd. Höjd 4–7 m. Zon 1–5(6).

BARRVÄXTER
E. Trådcypress, Chamaecyparis pisifera ’Filifera Nana’
’Filifera Nana’ är en fräscht grön och fint kuddformig trådcypress
som håller sig låg och tät. Skotten är smala – om än inte trådsmala –
och hängande. Ett intressant, vintergrönt inslag i rabatter och en av
Stefan Mattsons favoritväxter. Höjd 0,7–1,5 m, bredd 1–1,5 m.
Zon 1–3.

PERENNER
J. Anisört, Agastache ’Blue Fortune’
’Blue Fortune’ blommar från juli till september med blåvioletta
blommor i täta, toppställda ax. De lockar till sig mängder av fjärilar
och bin på jakt efter nektar. På vintern kommer sedan fåglar som
plockar de frön som eventuellt finns kvar i fröställningarna. Plantan är fyllig och stadig med en behaglig, kryddig doft. Höjd 80 cm.
K. Vit skogsaster, Aster divaricatus
En fin och tålig aster som blommar med skira, små, vita blommor
i luftiga klasar under september till oktober. Det här är en sådan
där värdefull perenn som lyfter sina grannar och helheten, trots –
eller tack vare – det ganska anspråkslösa utseendet. Anspråkslösheten gäller för övrigt även växtplatsen. Vit skogsaster klarar till
och med en torr och skuggig miljö med
skönheten behåll. Höjd 50 cm.

A

F. En, Juniperus communis ’Vemboö’ E
Enar kan se ut på många sätt. ’Vemboö’ E är mycket smal och hög
med samlat växtsätt. Det gör sorten arkitektoniskt spännande, förutom att den på så sätt klarar tung snö utan att brytas sönder. Barren
är förhållandevis ljust gröna med silvrig undersida som ger ett fint
skimmer. Höjd 3–5 m, bredd 0,5 m. Zon 1–4 (5).

PRYDNADSGRÄS
G. Tuvrör, Calamagrostis acutiflora ’Overdam’
Det här gräset är stiligt nästan hela året. Med vit kant på bladen lyser
det dessutom upp bland andra växter. ’Overdam’ grönskar ganska
tidigt på våren, växer sedan friskt och blommar i juni-juli med upprätta, bruna vippor. De torra blomställningarna står vackra i trädgården en stor del av vintern. Höjd 150 cm.

B

L. Glandelaster, Aster macrophyllus ’Twilight’
Glandelastern breder ut sig med utlöpare och bildar fina mattor. Den
är dock lätt att rensa bort där du eventuellt vill begränsa dess framfart. Bladen är ganska stora och hjärtformade. ’Twilight’ blommar
med små, blåvioletta blommor i augusti-september. Stefan Mattson
rekommenderar sorten varmt och tipsar om att den även har fina
vinterståndare. Höjd 60 cm.
M. Hjärtbergenia, Bergenia ’Baby Doll’
Bergenia är en perenn med många goda sidor. Den bildar kraftiga
rosetter av hela, runda, stora blad som verkar lugnande bland småbladiga och finflikiga växter. Bladen är dessutom vintergröna och blir
hos många sorter rödfärgade när det blir kallt. ’Baby Doll’ är en sort
med mer näpet utseende och mindre blad än bergenior i allmänhet.
Bladen är tydligt rundade i formen och fräscht gröna. De ljusrosa
blommorna sitter samlade i toppen av kraftiga stjälkar. Blomningstid
är maj-juni. Höjd 30 cm.
N. Hjärtbergenia, Bergenia ’Rotblum’
En hjärtbergenia med stora blad som får strålande vacker höst- och
vinterfärg i rött. ’Rotblum’ är mer kraftigväxande än ’Baby Doll’ och
blommar med rödvioletta blommor i maj-juni. Höjd 40 cm.
O. Stenkyndel, Calamintha nepeta
Stenkyndel är en riktig sötnos med små, små ljusvioletta blommor
som sitter tätt och bildar skira blomskyar i rabatten. Blommorna
uppskattas även av bin. Stenkyndel blommar från maj och ända in
i oktober, med en allt starkare blomfärg under hösten. Bladen är
starkt aromatiska, myntadoftande. I rabatten står stenkyndel intill
kärleksört ’Matrona’. Det är två perenner med helt olika uttryck,
men som just därför klär varandra. Höjd 25 cm.
P. Röd rudbeckia/röd solhatt, Echinacea purpurea ’Magnus’
Praktfull perenn med stora, runda blommor som lockar fjärilar och
bin. De rödvioletta blombladen sitter samlade runt en gyllenbrun
mitt. En mycket stadig växt som blommar länge, från juli-september.
Höjd 100 cm.
Q. Gulltörel, Euphorbia polychroma
Gulltörelns blomning lyser upp i rabatten redan i maj. Blommorna
är små men de limegula högbladen är magnifika. Gulltörel växer i välformade, runda tuvor och bjuder på vacker brunröd höstfärg. Den
vita växtsaften kan vara irriterande om den kommer i kontakt med
huden. Höjd 50 cm.
R. Kungsnäva, Geranium x magnificum
Underbar näva med violetta, 4–5 cm stora blommor i juni-juli. Kronbladen har en fin ådring och längst in i blomman finns ett vitt centrum. Plantan har ett fylligt, rundat växtsätt. De handflikiga bladen
bjuder på snygg struktur och får dessutom stilig höstfärg.
Höjd 60 cm.

T. Fjäderaster/skönaster, Kalimeris incisa ’Blue Star’
Fjäderaster är en växt som Stefan Mattson vill se mycket mer av,
både i privata trädgårdar och offentliga miljöer. Den har en fantastisk blomningstid – från juli till november är plantorna översållade
av prästkragelika, ljusvioletta, cirka 3 cm vida blommor med gul
mitt. Anmärkningsvärt är också att fjäderastern är lika snygg hela
blomningstiden. De blommor som håller på att vissna försvinner
bland allt det vackra och är inget som stör. Plantorna är rundade,
välförgrenade och fyller på ett lysande sätt ut mellan andra växter.
Höjd 70 cm.

LÖKVÄXTER
Lökväxterna planteras på hösten, lämpligen gruppvis i rabatten.
Utmärkta grannar för de tidigast blommande lökväxterna är de
perenner som kommer igång att växa sent på våren, till exempel
hakonegräs, stenkyndel och röd rudbeckia.
Purpurlök, Allium x hollandicum ’Purple Sensation’
Ingen missar ‘Purple Sensation’ när den blommar på försommaren.
De stora, rödvioletta blombollarna bärs upp av kala, ganska tunna
blomstjälkar. Bladen börjar gulna innan blomningen är över, så
purpurlöken bör planteras intill växter med frodiga bladverk som
förmår täcka över de vissnande lökbladen. Höjd 80–100 cm.
Mörk stjärnhyacint, Camassia leichtlinii ’Alba’
Stjärnhyacinter är eleganta och långlivade lökväxer som blommar i
maj-juni. På en lång, kraftig stängel sitter mängder av stjärnlika
blommor. Hos sorten ’Alba’ är de vita. Höjd 70–100 cm.
Stjärnnarciss, Narcissus x incomparabilis ’White Lady’
En mycket fin, väldoftande narciss från slutet av 1800-talet. Kalkbladen är vita och kronan gul. Blomningstiden är april-maj.
Höjd 35–40 cm.
Liten vårstjärna, Scilla sardensis (Chionodoxa sardensis)
Detta är den minsta av vårstjärnorna och den som blommar allra
tidigast. Redan i mars kan de första, mörkblå blommorna slå ut. De
är bara centimeterstora, men många. En klase kan bestå av upp till
16 blommor. Liten vårstjärna självsår sig ofta och sprider sig på så
sätt i trädgården. Höjd 10–15 cm.
Liljetulpan, Tulipa Liljeblommiga Gruppen ’Marilyn’
En vit tulpan med röda, oregelbundna stråk. De spetsiga kalkbladen böjer sig lite utåt och ger det eleganta utseende som är typiskt
för liljetulpaner. De blommar länge under maj-juni. Höjd 55 cm.
Liljetulpan, Tulipa Liljeblommiga
Gruppen ’Marilyn’

S. Kärleksört, Hylotelephium telephium (Sedum telephium) ’Matrona’
’Matrona’ är en kärleksört vars eleganta bladverk skiftar i olika
brunröda nyanser. Ju magrare förhållanden den har desto intensivare
blir bladfärgen. De små, stjärnformade blommorna är purpurrosa till
purpurröda. De sitter tillsammans i stora, praktfulla blomställningar
som fjärilarna gärna besöker. Blomningen pågår hela hösten, från
augusti-oktober. Höjd 60 cm.

Mörk stjärnhyacint,
Camassia leichtlinii ’Alba’
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Liten vårstjärna,
Scilla sardensis
(Chionodoxa sardensis)

ALTERNATIV FÖR
TUFFARE KLIMAT
Trädgårdsmästare Curt Rydlinge i Skellefteå är expert på odling i norr. I Mästarrabatten 2014 råder
han trädgårdsägare i klimatmässigt tuffa delar av
landet att byta ut praktspirea SUPERSTAR,
trådcypress ’Filifera Nana’ och en ’Vemboö’ E mot
härdigare alternativ. Även ligustersyren
FK ENSKEDE E och anisört ’Blue Fortune’ kan
finnas anledning att hitta alternativ till.
Curt Rydlinge föreslår nedanstående alternativa växter:

Fb

C b. Praktspirea, Spiraea japonica ’Manon’
Buske med fint rundat växtsätt och riklig blomning under sommaren.
Blommorna är mörkt rosa och sitter i flata blomställningar. Vacker röd
höstfärg. Höjd 0,8–1 m. Zon 1–6.
D b. Ungersk syren, Syringa josikaea ’Holger’
’Holger’ har svagt doftande, vita blommor och ett glänsande, friskt,
mörkgrönt bladverk. Busken växer snabbt och upprätt. Höjd 1,5–3 m.
Zon 1–7.
E b. Tuja, Thuja occidentalis ’Little Giant’
Klotformig, mycket kompakt tuja med snyggt ljusgröna barr. Höjd
0,8–1 m, bredd 1 m. Zon 1–5(6).

Cb

F b. Tuja, Thuja occidentalis ’Holmstrup’
’Holmstrup’ växer tätt och konformigt. De friskt gröna barren blir
något bronstonade på vintern. På många platser har det visat sig att just
’Holmstrup’ ratas av rådjur till skillnad från de flesta andra tujor. Höjd
3–5 m, bredd 1 m. Zon 1–6.
J b. Blå bolltistel, Echinops bannaticus ’Taplow Blue’
En stadig, volymbildande perenn med kraftigt bladverk och stora, runda,
ljust blåvioletta blomhuvuden i augusti-september. De mattgröna bladen
har vitludna undersidor. Höjd 100 cm. Blå bolltistel har en helt annorlunda blomform än anisört som den ersätter, men har rätt höjd och ger
ett blåviolett inslag i rabatten. Det kan vara värt att nämna att det finns
trädgårdsägare som lyckas väl med anisört även i kallare klimat, kanske
beroende på ett gynnsamt läge och särskilt väldränerad jord.
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Mästarrabatter

www.mastarrabatten.se

ÄR SKAPADE FÖR VANLIGA TRÄDGÅRDAR
AV MÄSTARE INOM TRÄDGÅRD. VARJE ÅR
LANSERAS EN NY MÄSTARRABATT. KONCEPTET DRIVS AV GRO PLANTSKOLOR –
SVENSKA DETALJISTER OCH PRODUCENTER
AV BUSKAR, TRÄD OCH PERENNER INOM
GRÖNA NÄRINGENS RIKSORGANISATION.

Mästarrabatten 2014 har välvilligt stöttats av Svenska Bostäder i Stockholm.

