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Varför vissnade min monstera?

Vilka buskar  
trivs vid havet?

Jag har ett sommarställe 
utanför Stockholm, nära havet. Där finns 
det en buske som jag tycker mycket om 
och som jag gärna skulle vilja plantera 
fler av, så att det blir en häck. Nu till min 
fråga, vad är det för buske? Den blommar 
strax före midsommar, på bilden har 
busken precis blommat färdigt. Ge mig 
också gärna förslag på några andra bra 
buskar. Och så skulle jag vilja ha tips på 
några lättskötta blommor som kommer 
tillbaka varje år och tål vindar och torka. 

Åsa
Svar: Busken på bilden är en spirea, 
troligen sibirisk spirea eller bukettspirea. 
Sibirisk spirea blir 0,5–1 meter hög och 
bukettspirea 1,5–2,5 meter hög.

En annan blommande buske som är 
robust och klarar torrare lägen är 
ölandstok, som nu finns i många trevliga 
färger – inte bara den vanliga klargula 
färgen. Titta gärna på ’Pink Beauty’, som 
har rosa blommor.

Try är en växt med flera namnsorter 
som också klarar läget bra, svartaronia 
likaså. Det är en buske som vanligtvis 
används som häck, men fungerar alldeles 
utmärkt som solitär eller i buskage. 
Måbär är en mycket härdig buske, fin som 
häck eftersom den kan klippas hårt. Vill 
du ha en lägre marktäckande buske ska 
du prova sandkörsbär, som bara blir 
30 cm hög, men 2 m bred.

Det finns många perenner som trivs 
utmärkt i torra lägen. Om man är i 
skärgården och ser den naturliga floran får 
man en ledtråd, klippskrevor och ängar 
kan se ut som vackra rabatter. Det finns 
många perenner som är nära besläktade 
med de arter som växer vilt, välj gärna de 
ursprungliga arterna som är härdigast. 

Tänk på att även om det är torktåliga 
växter så behövs noga och regelbunden 
bevattning under etableringstiden, som 
är i cirka två växtsäsonger.

Susanne Andersson

”Vilken buske är det här?” Frågeställaren har den i sin trädgård nära havet, här i överblommat skick. 

Gröna frågor
Ställ din fråga om trädgård och odling till Hus & Hem Trädgård och våra experter. Mejla fraga.tradgard@egmont.se. 
Eller skriv till Hus & Hem Trädgård, Gröna frågor, Egmont, 169 91 Solna.

Jag planterade om min 
monstera, den fick ny jord och en större 
kruka, och jag ställde dessutom ut den på 
altanen. Det var mitt i sommaren och 
varmt och lite blåsigt, men jag tänkte att 
den skulle må bra där. När jag tittade till 
den efter några dagar såg den ut så här 
(se bilden). Bladen var nästan helt vissna. 
Vad kan jag ha gjort för fel? Kerstin

Svar: Det mest troliga är att du har 
missat att vattna ordentligt. Det är viktigt 
att krukväxten får tid på sig att mättas 

med vatten före omplantering, samma 
sak gäller för övrigt all plantering – ute 
såväl som inne. Nästa gång ska du alltså 
börja med att låta växten stå kvar i sin 
gamla kruka, vattna och låt den stå och 
suga åt sig i ett djupt fat i en timme. 

Plantera sedan om växten i en rejäl 
kruka med bra blomjord, tryck ner jorden 
runt växten och fyll på med mer jord. Det 
är viktigt att alla luftfickor försvinner. 
Vattna igen. 

När det gäller din monstera fick den 
dessutom antagligen en chock när den 

havsnära

KrUKväXTEr

Bukettspirea blommar i vitt i början av 
sommaren. Sibirisk spirea är snarlik.

Mejla: 
fraga.tradgard@ 

egmont.se

Ölandstok finns i många 
fina färger, som den rosa 
’Pink Beauty’.

BuSkar
Måbär Ribes alpinum ’Elisabet’ E, zon 6. 
Sandkörsbär Prunus pumila var depressa 
E, zon 5.
Spirea, sibirisk spirea Spiraea trilobata, 
bukettspirea Spiraea x vanhouttei, zon 6.
Svartaronia Aronia melanocarpa ’Hugin’ 
och ’Glorie’ E, zon 6.
Try, koreatry Lonicera maackii ’Kristall’ E, 
zon 4, spärrtry 
Lonicera morrowii 
’Nor’ E, zon 6, och 
syrentry Lonicera 
syringantha, zon 5.
Ölandstok 
Potentilla 
fruticosa, ’Pink 
Beauty’, zon 5.

Perenner
Backtimjan Thymus serpyllum, B.
Blodnäva Geranium sanguineum, A.
Gräslök Allium schoenoprasum, B.
Gul fetknopp Sedum acre, A.
kärleksört Sedum telephium, B.
Lysing Lysimachia punctata, A.
röllika Achillea millefolium, A.
Styvmorsviol Viola tricolor, B.
Stäppsalvia Salvia nemorosa, C.

vÅra 

EXPErTEr

Susanne Andersson 
är trädgårds
designer och svarar 
på frågor om hur du 
ska planera din 
rabatt och 
drömträdgård. Hon 
brinner för att 
planera trädgårdar  
att njuta av.

Birgitta Karlsson  
svarar på frågor  
om köksträdgård. 
Hon är hängiven 
fritidsodlare och 
expert på köks
trädgård hos  
Nelson Garden.

Henrik Bodin är 
trädgårdsingenjör 
och trädgårds
rådgivare med stor 
erfarenhet av 
odling, trädgårds
planering och 
beskärning.

Mariana Mattsson  
är trädgårds
ambassadör i 
Lappland och svarar 
på frågor om odling 
i kärvt klimat.

FiNA Växter Vid HAVet

Monsterans 
blad vissnade.

kom ut i solen och blåsten. Då torkar 
växter ut snabbt, speciellt växter med 
stora blad. Anette Sievers


