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TRÄDGÅRDSTIPS

SYDLÄNDSK HETTA
Krydda med färgstarka växter
är kunder ber mig ge växtförslag och rita planteringsplaner så vill de ofta att de blommande växterna
ska gå i en blå, vit, lila, rosa färgskala. Generellt sett föredrar vi nordbor den kalla färgskalan när
vi inreder våra trädgårdar. Hur vi uppfattar och tolkar färger beror på många olika faktorer som till
exempel kulturell bakgrund och vad vi helt enkelt är vana vid.
VARMA OCH KALLA FÄRGER

I den övre halvan av färgcirkeln hittar vi: rött, orange,
gult och gulgrönt som brukar kallas varma färger. De
förknippas ofta med sol och värme och anses energigivande och blir ett piggt inslag i trädgården. I den nedre
halvan av färgcirkeln finns de kalla färgerna som vi
förknippar med hav och kyla: blågrönt, blått, indigo och
violett som sägs ha lugnande inverkan i trädgården. Vitt
räknas till de varma färgerna och svart till de kalla.
VÅGA ELDIGA FÄRGER

Jag tycker inte att vi ska vara rädda för att addera lite
mer eldiga färger i våra trädgårdar. Om man inte vill gå
”all in” och ha ett eldigt färgtema i hela trädgården kan
man med fördel ge en avgränsad del av trädgården en
mer sydländsk färgskala utan att det behöver upplevas
som rörigt.

ringen. Det kan till exempel vara en grön stabil häck eller
ett enkelt stilrent plank. Att ge färgsprakande planteringar
en bas av gröna inslag som till exempel buskar eller gräs
har samma effekt. Som alltid är det fint att kombinera
växter med olika form och struktur i planteringen.
HUR LJUST ÄR DET

Hur starkt solen lyser påverkar också vår upplevelse av
färg i trädgården. Därför upplevs färger olika beroende
på tid på dygnet vad det är för årstid. Ju starkare solen
lyser desto klarare blir färgerna. En klarröd blomma
kommer bäst till sin rätt mitt på dagen i full sol medan en
vit eller pastellfärgad syns bäst i skymning, gryning eller
skugga. Välj alltså gärna ljusa färger till dina skuggiga
planteringar och undvik att sätta till exempel mörkröda
blommor i skugga där de har en tendens att försvinna.
FÄRGSTARKA FAVORITER

ANVÄND GÄRNA EN FONDVÄGG

Ett sätt att ”lugna ned” en färgsprakande plantering och
också få växterna att framhävas på bästa sätt är att
använda sig av någon typ av fondvägg bakom plante-

HELENIUM

–

TRÄDGÅRDSSOLBRUD

Finns i många olika namnsorter med varierande färger,
höjder och blomning från högsommar till höst. Trivs i
soligt läge.

I sommarblommossortimentet, det vill säga bland ettåriga växter, så finns det massor med heta färger att
välja på. Vill man istället satsa på perennplanteringar så
blommorna nedan ett par av mina absoluta favoriter.

– RUDBECKIA/SOLHATT
På bilden syns Rudbeckia Hirta ’Indian summer’ som
finns i mängder med färger. Lång blomning och fin
även som vintersilhuett i planteringen. Vill ha sol.
ECHINACEA

