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VEDLUND
-den dynamiska
dungen
av Peter Gaunitz
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Som i östra
Nordamerikas
lövskogar
Mästarrabatten 2013 är något så
ovanligt som en geografisk plantering.
Den är att likna vid ett utsnitt av östra
Nordamerikas lövskogsregion.
Här finns karaktärsväxter för området,
som amerikansk strimlönn, fjärilsazalea,
kanelsafsa och ljuvligt doftande blåflox.
På marken ligger stockar, stubbar och
grenar som lämningar efter träd som
fallit. För den som följt Peter Gaunitz är
de geografiska tankegångarna inte helt
främmande. Detta är ett av hans inspirerande sätt att arbeta med teman i
trädgården.
– Då kan man ha östra Nordamerika
här, Kina där borta och så vidare, säger
Peter med en entusiasm som får det att
framstå som självklart att stora delar av
världen kan rymmas på en villatomt.
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Skuggigt läge
Med geografin följer att det här är en
ståndortsplantering, det vill säga den är
tänkt för den miljö som finns där de här
växterna hör hemma. Det är i skuggan
av stora träd, i lätt fuktig, gärna näringsrik
och lätt sur jord. Det senare betyder
pH 6,5 eller lägre, precis som det ser ut
på de flesta håll i landet. Rabatten blir fin
även på sandiga jordar om de förbättras
med mull av något slag.
Jag valde att arbeta med en plantering
för skugga för att många behöver idéer
där. Om det finns ett träd någonstans i
trädgården kan man plantera rabatten
i skuggan av det. Sedan ska planteringen förstås anpassas till sitt sammanhang och kan göras större eller mindre.

4. Itea, Itea virginica

Dynamisk plantering

Vedlund – den dynamiska dungen kan

En annan sak som gör den här mästarrabatten speciell är att den är dynamisk.
Med det menar Peter att den lever och förändras, bland annat för att en del av växterna själva bestämmer var de ska stå.
Precis som de gör i naturen.
– Alla växterna kan så sig och därför har
jag också tagit med judaspenningar, Lunaria
annua, som alltid sår sig, för att ytterligare
förstärka den här dynamiken.
Även veden i lunden symboliserar naturlig
dynamik, i form av gamla träd som fallit.
Men veden finns också med för att den är
vacker och, kanske viktigast av allt, för att
den är en utmärkt grogrund för insekter
och svampar.

ses som en trädgårdsversion av en del
av Stadsparken i Laholm, en park som
Peter Gaunitz också har designat. Ordet
vedlund knyter an till fackuttrycket woodland som ibland översätts med trädgårdslund. Rabatten innehåller också gammal
ved. Sådan kan ofta hämtas i närliggande
skogar eller i parker där avverkning sker,
naturligtvis efter tillåtelse av den som
äger eller ansvarar för området.
Rabattens vackra bänk är gjord av
snickaren och konstnären Anders Ölund
i Laholm.

Gynnar mångfalden
– Jag tycker att vi ska tänka mer på den
biologiska mångfalden i trädgårdarna, säger
Peter. Jag vill skapa rum där människor,
växter och djur samsas. Det här är en miljö
som drar till sig många olika organismer och
en bra plats för till exempel salamandrar
och grodor att gömma sig på, om det kanske
finns en damm i närheten.
Att hans planteringar är vackra under större
delen av året är en annan sak som är viktig
för Peter. Här tar det sig uttryck bland annat
i form av många växter som får utomordentligt fina höstfärger.
– Och så tycker jag att det ska finnas en
gång och en sittplats i alla planteringar, så
att man kan passera genom miljön och
stanna upp och vila i den.
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Träd och buskar
1. Amerikansk strimlönn, flerstammig,
Acer pensylvanicum, 5 st
2. Svartaronia, Aronia melanocarpa
GLORIE® E, 6 st
3. Klematis, Clematis (Integrifolia-Gruppen)
’Arabella’, 5 st
4. Itea, Itea virginica, 7 st
5. Fjärilsazalea, Rhododendron vaseyi, 9 st
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Perenner
6. Fläcknäva, Geranium maculatum, 24 st,
sortförslag:
’Vickie Lynn’
’Chatto’
’Espresso’
7. Gillenia, Gillenia trifoliata, 15 st
8. Judaspenningar, Lunaria annua (bienn),
sådd
9. Vipprams, Maianthemum racemosum syn.
Smilacina racemosa, 32 st
10. Kanelsafsa, Osmunda cinnamomea, 10 st
11. Krypflox, Phlox stolonifera, 73 st, flera sorter:
‘Alba’, vit
’Blue Ridge’, blåviolett
’Home Fires’, purpurrosa
‘Purpurea’, rödviolett
P. x procumbens ‘Millstream’, rosa
12. Blåflox, Phlox divaricata, 60 st, två sorter:
o ’Clouds of Perfume’, ljust blåviolett
o ’White Perfume’, vit
Knölväxter
13. Hundtandslilja, Erythronium
’White Beauty’, 42 st
14. Purpurtreblad, Trillium erectum, 9 st
15. Stort treblad, Trillium grandiflorum, 33 st
Plantera så här:
Träd och buskar planterar du enligt ritningen ovan.
Klematis ’Arabella’ placeras så att den kan slingra
över stubbar och stockar. Sorten blommar på årsskotten och rankorna klipps ner till marken varje vår.
Perenner och knölväxter planteras spridda över hela
ytan, som enstaka exemplar såväl som i olikstora,
oregelbundna grupper.

Vedlund – den dynamiska dungen är 5x8 meter
men kan och bör förändras i form beroende på
förutsättningarna och kan göras både större
och mindre.

P

eter Gaunitz

Peter Gaunitz förenar natur, trädgård, konst och
design på ett sätt som gör honom unik i vårt land.
Peter är också den ständige inspiratören när det
gäller att utveckla våra trädgårdar och offentliga
gröna rum i en mer naturlik riktning. Han har gått
i bräschen för sådant som dammar och vattenväxter, prydnadsgräs, savanner och prärieplanteringar.
Med årets mästarrabatt vidgar han återigen våra
vyer genom att introducera begreppet geografisk
ståndortsplantering.
Peter Gaunitz är landskapsdesigner med biolog- och
trädgårdsteknikerutbildning. Han är dessutom lärare vid
Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.
Ibland använder Peter skojtiteln biolinist – en som spelar
på naturens strängar. Det är för skönheten i det vilda han
vill öppna våra ögon, det är i naturen han hämtar sin inspiration och det är delar av de naturliga biotoperna som
han vill föra in i våra byggda miljöer.
Peter Gaunitz arbetar främst med design i större skala än
trädgårdens. Vi möter hans verk i trafikmiljöer, parker och
på andra offentliga platser. Men Mästarrabatten 2013 har
han komponerat för alla som vill njuta av naturens melodier
i det egna trädgårdsrummet.
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Växtbeskrivningar
Alla höjd- och breddangivelser är ungefärliga
Träd och buskar

Perenner

1. Amerikansk strimlönn, Acer pensylvanicum
Den amerikanska strimlönnen är oftast ett flerstammigt litet träd, vilket är trevligt eftersom just stammarna
är en av artens främsta tillgångar. Barken är nämligen
vackert olivgrön med vita strimmor. Trädet ger lätt, fin
skugga och de treflikiga bladen bjuder på en lysande
gul höstfärg. Höjd 3–6 m, bredd 3–4 m. Zon 1–4.

6. Fläcknäva, Geranium maculatum
Fläcknävan har flikiga blad och blommar under majjuni i vitt, rosa eller ljusviolett beroende på sort. I
mästarens egen rabatt har han valt sorten ’Vickie
Lynn’ med blomning i ljust lilarosa. Den är unik på
så sätt att bladen får orange höstfärg. Andra trevliga
sorter är ’Chatto’, med söt, mjukt rosa blomning,
och ’Espresso’, vars främsta tillgång är det läckra,
mörkbruna bladverket som går över i gulorange på
hösten. ’Espresso’ har ljust lilarosa blommor. De här
sorterna blir alla cirka 40 cm höga.

2. 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. Ibland används sorten GLORIE® E som marktäckare men det
är inte i det sammanhanget den har sin styrka. Det är
istället tillsammans med perenner, som i den här rabatten, den gör sig allra bäst. Höjd 60–80 cm, bredd
40–50 cm. Zon 1–5(6).
3. Klematis, Clematis (Integrifolia-Gruppen) ’Arabella’
Det här är en ny, fin klematis av den typ som inte klättrar. ’Arabella’ är istället en underbart vacker marktäckare, inte minst när den som i Mästarrabatten 2013
får breda ut sig över stockar och grenar. Den blommar
mycket rikt och under lång tid, från juni till september,
med 10–12 cm vida, blåvioletta blommor. Rankorna
kan bli cirka 1,5 m långa. Zon 1–5.
4. Itea, Itea virginica
Itea är en nyhet i växtsortimentet som ännu är okänd
för många. Det är en näpen liten buske som blommar
med små, gräddvita och doftande blommor som sitter
samlade i långa blomställningar. Det största prydnadsvärdet står dock bladen för när de på hösten färgas i
härliga och intensiva röda nyanser. Härdigheten är
måttlig men i tuffare klimat kan itea användas som
perenn. Om busken fryser ner på vintern blir det
emellertid inga blommor eftersom de utvecklas på fjolårsveden. Höjd och bredd 50–70 cm. Zon 1–2.
5. Fjärilsazalea, Rhododendron vaseyi
En mycket fin, lövfällande buske med elegant växtsätt
och underbara höstfärger i rött. De utsökt vackra,
rosa blomknopparna utvecklas till nästan vita blommor
ungefär samtidigt som löven spricker ut, med blomning från slutet av maj till juni. Höjd och bredd 1–2 m.
Zon 1–3.

7. Gillenia, Gillenia trifoliata
Perenn med buskigt men samtidigt lätt växtsätt, en
växt man gärna kan använda mycket av. 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 cirka 80 cm hög. På hösten
blir bladverket flammande rött.
8. Judaspenningar, Lunaria annua (bienn)
Det här är inte en perenn utan en tvåårig, bienn,
växt. Den är med i rabatten för att lyfta fram dynamiken men också för sina vackra, väldoftande,
violetta blommor och tjusiga, silvriga fröställningar.
Judaspenningar köper du som frö och för att få
blomning varje år sår du de två första åren. Därefter
sköter växten förökningen själv genom självsådd,
och placerar sig då också där den själv tycker i
rabatten. Plantorna blommar och sätter frö året
efter sådd, sedan försvinner de. Judaspenningar
blommar i maj-juni och blir cirka 60 cm hög.
9. Vipprams, Maianthemum racemosum syn.

Smilacina racemosa
Vipprams får fina, långa vippor med små, gulvita
blommor i toppen av bladklädda stjälkar i maj-juni.
I viss mån och beroende på planta kan (giftiga) bär
utvecklas efter blomningen. De blir röda på hösten
och ackompanjeras då av bladens gula höstfärg,
vilken ger växten en ny höjdpunkt. Höjd 60–80 cm.
10. Kanelsafsa, Osmunda cinnamomea
En fin ormbunke som klarar sig med mindre fukt,
och som också klarar mer sol, än den inhemska
släktingen safsa, Osmunda regalis. Kanelsafsans
vackert gröna, sterila blad bildar en strut ur vars mitt
de fertila, sporbärande bladen sticker upp. Dessa är
kanelfärgade och mycket stiliga. Tillsammans med
fina höstfärger är de kanske kanelsafsans främsta
tillgång. Höjd 70–100 cm.

11. Krypflox, Phlox stolonifera, och rosenflox,
Phlox x procumbens
Krypflox är precis som namnet säger en krypande
perenn. Den breder ut sig som ett skönt och blommande täcke över marken. I rabatten blandas fyra
namnsorter av krypflox och en sort av rosenflox,
som har liknande växtsätt, för blomning i flera nyanser: ’Alba’, vit, ’Blue Ridge’, blåviolett, ’Home Fires’,
purpurrosa, ’Purpurea’, rödviolett, samt rosablommande rosenflox av sorten ’Millstream’. De här floxen
blommar i maj-juni och blir cirka 15 cm höga.
12. Blåflox, Phlox divaricata
Detta är en förtjusande och ljuvligt doftande flox.
Den trivs utmärkt i ett ljust och öppet woodland men
klarar också betydligt skuggigare lägen. I Mästarrabatten finns två sorter: ’Clouds of Perfume’ med
ljust blåviolett blomning och den vitblommande
’White Perfume’. Blåflox blommar i maj-juni.
Höjd 20–30 cm.

Knölväxter
13. Hundtandslilja, Erythronium ’White Beauty’
Den här sorten av hundtandslilja har utsökt vackra
vita blommor med gultonad mitt, och dessutom en
effektfull röd ring i det gula. Kalkbladen böjer sig utåt
på typiskt hundtandsliljevis. ’White Beauty’ blommar
i april-maj. Upp till tre blommor utvecklas i toppen
på var och en av de 20–25 cm höga stänglarna. Vid
basen av dessa sitter ovala, marmorerade blad.
Hundtandslilja finns i butikernas lök- och knölsortiment och planteras på hösten.

Alternativ för tuffare klimat
Trädgårdsmästare Curt Rydlinge i Skellefteå är
expert på odling i norr. I årets Mästarrabatt
råder han trädgårdsägare i klimatmässigt tuffa
delar av vårt land att byta amerikansk strimlönn
mot rysk lönn, itea mot svartaronia GLORIE® E
och fjärilsazalea mot vårazalea.
1 b. Rysk lönn, Acer tataricum
En stor buske eller litet träd med fin, rundad krona.
Efter blomning med grönvita blommor på försommaren utvecklas det som är en av artens främsta
tillgångar, nämligen lönnfrukterna med lysande
röda vingar. Ytterligare en poäng med rysk lönn är
de vackra röda höstfärgerna. Höjd 5–7 m, bredd
5–6 m. Plantor med ursprung i den svenska frökällan FALUN E är säkert härdiga i zon 1–5.
4 b. Svartaronia, Aronia melanocarpa GLORIE® E
Svartaronia GLORIE® E finns även i originalrabatten
och får alltså än större utrymme i förslaget för tuffare
klimat. Se nummer 2 i växtbeskrivningarna på föregående sida.
5 b. Vårazalea, Rhododendron canadense
En förtjusande, lövfällande Rhododendron som
blommar med små, lilarosa blommor i maj, innan de
blågröna bladen utvecklas. Bladverket övergår i en
fin olivgrön ton på hösten. Höjd och bredd 70 cm.
Zon 1–7.
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14. Purpurtreblad, Trillium erectum
Treblad är verkligen ett passande namn på den här
fina växten. Ganska långt upp på en cirka 30 cm
hög trekantig stjälk sitter tre gröna blad och i toppen
sitter blomman, som har tre vinröda kalkblad.
Purpurtreblad breder ut sig långsamt och blommar i
maj–juni. Den säljs vanligen som krukodlad perenn.
15. Stort treblad, Trillium grandiflorum
Stort treblad växer som purpurtreblad, med tre blad
på en trekantig stjälk som får en blomma med tre
kalkblad i toppen. I det här fallet är blomman vit men
den kan efterhand få en rosa ton. I höjd blir stort treblad cirka 35 cm. I sidled breder den ut sig i långsam
takt. Arten blommar i maj-juni och är lättast att hitta
i sortimentet av krukodlade perenner.
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producerad av moster och jag

Konceptet drivs av 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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Mästarrabatter är skapade för vanliga
trädgårdar av mästare inom trädgård.
Varje år lanseras en ny Mästarrabatt.

