
Årets perenn började 
utses av odlarna 1997. 
De ville lyfta fram 

blommor som är härdiga 
och friska och snällt kommer 

tillbaka år efter år. Samtidigt 
avspeglas tidens trädgårds-
trend i växtvalen. Många 
utvalda perenner är lite däm-
pade i nyanserna och passar 

fint ihop med varandra. I dag 
finns det 16 Årets perenn.

– Vi använder ofta de här 
växterna, eftersom de är både 
vackra och lättodlade. De har 
lite olika höjd är därför lätta 
att bygga rabatter av, säger 
trädgårdsdesignern Susanne 
Andersson, som har kompo-
nerat planteringarna för Hus 
& Hem Trädgårds läsare. 

Hur är rabatten alltid fin?
– Välj växter med olika 
blomningstid. Det är enkelt 

att hitta tidiga 
perenner, Årets 
perenn har ofta 
lång blomnings-
tid eller kom-
mer i gång lite 
senare.

Hur komponerar man?
– Högt och lågt skapar varia-
tion, plantera de höga sorterna 
i grupper längst bak och de 
lägre långt fram i rabatten. 
Använd ett fåtal färger och 
blanda gärna olika former. u

Röd solhatt 
’Magnus’ lockar 
fjärilar och bin.

Årets perenn 1998.

Varje år utser odlarna en blomma 
till ”Årets perenn”. Nu finns det  
16 stycken. Vi har komponerat två 
rabatter som håller sig fina år efter 
år, en för sol och en för halvskugga.
Av SuSanne anderSSon (idé och ritning)   text anette SieverS

Årets perenner:
Ja, må de leva!

Vad är  
en perenn?

Fleråriga blommor kallas ofta för 
perenner. Förutsättningarna är alltså 

goda för att de ska komma tillbaka år efter 
år. Men perenner kan vara olika härdiga.  
Det är lättare att få perenner att övervintra  
i södra Sverige än i norra Sverige. Olika 

perenner trivs också i olika lägen på tomten 
och i olika typer av jordar, en del är 

känsligare än andra. Fråga i 
handelsträdgården om du  

är osäker. 
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inspiration

1KranSveroniKa 
Längst bak passar en 

karaktärsfull växt med 
blå spiror, krans veronika 
Veronica strum virginicum. 
Stabil, så trots sin höjd 
behöver den inte bindas upp. 
Lång blomningstid, från juli 
till september. Snygg även 
överblommad. Kan se både 
städad och naturlig ut, i olika 
sammanhang. Finns även i 
vitt och rosa.  Trivs långt upp 
i norr.

2röd Solhatt 
Ett par grupper med 

strålformade, cerisefärgade 
blommor i bakkanten lyser 
upp. Röd solhatt Echinacea 
purpurea finns i en mängd 
vackra sorter, men den som 
blev årets perenn är svenske 
’Magnus’. Naturligt växer den 
på den amerikanska prärien 
och älskar värme. Den är även 
omtyckt som naturmedicin 
mot förkylning. 

3StjärnflocKa 
Ett parti med ljusrosa 

stjärnflocka Astrantia  
major är fantastiskt vackert 
framför den ståtliga krans-
veronikan. Finns även som 
starkare färgade sorter. 
Blommornas form är lågmäld, 
men går man nära ser man 
dess skönhet. Blommar  
rikligt mitt i sommaren, 
och sedan med strödda 
blommor in i september. 
Blommans naturliga hemvist 
är ljusa skogar i  Syd- och 
Mellaneuropa. 

4tuvtåtel 
Spräng in några dungar 

med gräset tuvtåtel, även 
kallad jättetåtel Molinia 
arundinacea. Vipporna 
svävar bland blommorna och 
avtecknar sig fint mot de kudd-
formiga perennerna. Gräsets 
bästa tid är från sensommar 
och fram till jul. Fin i buketten, 
både färsk och torkad.

5ulleternell 
Silvrig ulleternell lyfter 

och balan serar de lite starkare 
färgerna  i rabatten. Placera 
den i ett par partier i fram-
kant. Ulleternell har använts 
länge som perenn, ända sedan 
1800-talet, då framför allt som 
eternell. Sprider sig fint om 
den trivs. Kalkrik gjord ger 
ännu silvrigare blad. 

Romantisk  
rabatt i solen
Har du en rabatt som badar i sol 
större delen av dagen? Vi har  
kombinerat sju Årets perenn, i  
harmoniskt blått, rosa och silver.

6 röd alunrot 
Kosta på dig att plan-

tera ett stort parti rödbladig 
alunrot Heuchera micrantha i 
framkant, du kommer inte att 
ångra dig. Plantorna ger färg 
till rabatten hela sommaren, 
tack vare sina mörkröda blad. 
De sirliga rosa blommorna är 
bara en bonus. ’Palace Purple’ 
och ’Rachel’ är två välkända 
och pålitliga sorter, men det 
kommer ständigt nya. 

7 KärleKSört  
Blommar sent och länge, 

från augusti till oktober. Det 
finns en mängd röda sorter 
som är fina färgklickar i 
sensommarrabatten, bland 
annat ’Matrona’.  Den trivs 
utmärkt i hela landet, en riktig 
överlevare!

Bra i norr!

5

5

6

3

4

4

7

7

4

1

2

2

Fo
to

: P
er

 A
lm

, A
n

et
te

 S
ie

ve
rS

, J
o

n
A

S 
Be

n
g

tS
So

n
, K

n
u

t 
H

ä
ve

rm
A

rK
, J

o
n

A
S 

Be
n

g
tS

So
n

, e
ri

c
A

 D
A

H
lq

vi
St

/m
ä

St
A

rr
A

BA
tt

en
 2

00
6

Bra i norr!

Bra i norr!
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inspiration

1SKöldpaddSört 
Den mest högväxta 

perennen i denna rabatt är 
sköldpaddsörten Chelone 
obliqua. Den är en doldis för 
många, men på andra håll 
har den odlats i genera tioner. 
Växer naturligt i östra USA  
i fuktiga lägen. Vanligast med 
rosa blommor, men finns även 
i vitt och blått. Blommar på 
sensommaren och ända in i 
september. Fin i vas. 

2 jättedaggKåpa 
En växt som kan se både 

strikt och naturlig ut beroende 
på sammanhanget och är fullt 
härdig i hela landet. Rötterna 
på jättedaggkåpan Alchemilla 
mollis går inte på djupet och 
den fyller ut, utan att tränga 
ut. Blommar ett par månader, 
men även utblommade 
stänglar är vackra. Kräver 
nästan ingen skötsel, kommer 
snällt tillbaka år efter år. 

3 BlomSterfunKia 
Ett par partier bloms-

terfunkia Hosta är vackert i 
vilken rabatt som helst, lätt 
att få att trivas och försköna i 
skuggiga lägen. Många sorter 
blommar med vackra lila 
blommor i juni, men bladen 
tar priset. Färgerna är från 
gulgrönt till blågrått och 
många har vita teckningar 
som lyser i skuggan. Fin mark-
täckare och perfekt kompis 
med många andra växter.

4  KoreanSK 
plymSpirea 

Det här är en riktig överle-
vare, som är vacker på olika 
sätt hela sommaren. Koreansk 
plym spirea Aruncus aethu-
sifolius blommor i juni-juli 
och avtecknar sig fint mot 
de röda stjälkarna. Senare 
får den vackra höstfärger. 

Fin i skugga, men trivs även 
i soliga och torra miljöer där 
höstfärgerna blir starkare. 
Går även att övervintra i 
kruka.

5vitBlommande  
fläcKig lungört 

Många är tacksamma för 
växter som breder ut sig 
lite lagom och inte ger 
ogräset någon chans. Då 
är vit blommande fläckig 
lungört Pulmonaria officinalis 
perfekt. Bladen är vackra 
med sina vita fläckar hela 
säsongen, men på våren är 
den bedövande med sina  
vita blommor. Lyser upp  
fint i skuggan.

Lysande rabatt  
i halvskuggan
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perenner i vitt, gult och cerise lyser upp 
under träd och buskar, där det är svårt  
att få gräs att trivas. Vi har kombinerat  
fem perenner som trivs i halvskugga.

Snigensäker!
Bra i norr!
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Årets perenn 2012
Bolltistel är den senaste perenna blomma som utsetts till 
Årets perenn. Den trivs bäst i lite lerhaltig jord, på torra och 
soliga lägen – just den typen av problemrabatt som så många 
har. Utan så mycket pyssel blommar den länge och kommer 
snällt tillbaka nästa år. Bolltistel Echinops sphaerocephalus 
har odlats i Sverige ända sedan 1600-talet. 

Nu finns den dessutom i 
några odlade namnsorter, 
som stålblå ’Blue Glow’, klarblå 
’Taplow Blue’ och blåviolett 
’Veitch’s Blue’. Alla blir en dryg 
meter höga. Fin i buketter och 
om du vill torka den, klipp den 
då innan den har slagit ut och 
häng den upp och ner.

Årets perenn  
i 16 År
1997 Stäppsalvia
1998 Röd solhatt ’Magnus’
1999 Jättedaggkåpa
2000 Kärleksört ’Matrona’
2001 Ulleternell
2002 Blodnäva ’Max Frei’ 
2003 Rödbladig alunrot 
2004 Sköldpaddsört 
2005 Stjärnflocka 
2006 Kransveronika 
2007 Jättetåtel 
2008 Vitblommande fläckig lungört 
2009 Gullnattljus 
2010 Koreansk plymspirea 
2011 Blomsterfunkia 
2012 Bolltistel

Bolltisteln är i vackert  sällskap, nävan geranium ’Patricia’.
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