
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteliste til bedene på 
Svanegangen i Maribo 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Indledning 

Planlægning og forberedelser til vores blomsterbed 

Vores mål med alle vores blomsterbede er, at de er flotte og robuste hele året. Derfor er en af de 

vigtigste ting i planlægningen, at man vælger planter som egner sig til det aktuelle voksested mht. 

sol/skygge, temperatur, jordbundsforhold osv. I alle kommunens bede er der generelt valgt meget 

robuste planter, og hvis de står tæt på vejen skal du kunne tåle en vis mængde salt.  

Vi anvender ukrudtsfri jord i ca. 20 cm tykkelse, og at der bliver plantet så tæt at det ikke er muligt 

at se noget bar jord. Bar jord i blomsterbedene kræver rigtig mange ressourcer for driften. Vi 

vælger derfor altid, at plante mange planter med stor artsdiversitet. 

Hvis der skulle være enkelte arter eller sorter, der ikke trives i lige netop dette bed, så vil 

naboplanten formentlig trives og være smuk. Det gør ikke så meget, at nogen af dem forgår, bare 

der er en naboplante, der kan tage over og fylde pladsen ud. Så længe vi hele tiden har lukkede 

bede, der ikke levner nogen plads til ukrudt, er systematikken i placeringer af planterne ikke 

vigtigst. Helhedsindtrykket vil altid være bedst uden ukrudt og bar jord. 

I toppen er der 8-10 cm vasket grus. Det gør, at der ikke så nemt kan spire frøukrudt, da det tørrer 

ud inden. Og hvis der skulle komme noget, så er det nemt, at få hevet op. 

Træer og buske 

Latinsk navn: Amelanchier 'Laevis'. Dansk Navn: Forædlet Bærmispel 

Denne busk får hvide blomster, sidder i små klaser. De blomstre i foråret, især i maj måned står den 

flot. På et godt voksested kan den blive op til 4 – 6 meter høj og den trives både i halvskygge og 

fuld sol. 

Stauder og græsser 

Latinsk navn: Alchemilla mollis. Dansk navn: Løvefod 

Blomsternes farve er gulgrønne. Planten bliver omkring 40 cm i højden og 

den trives både i halvskygge og fuld sol. Blomsterne kan nydes i en lang 

periode fra juni – september. Dens blade fylder godt, så den er velegnet 

som bunddække. 

Latinsk navn: Allium aflatunense 'Purple Sensation'. 
Dansk navn: Prydløg 

Blomstens farve er violet. Planten bliver omkring 100 cm i højden og den 

trives godt i fuld sol. Dens store runde blomsterkugle kan nydes fra maj – 

juni. Den er velbesøgt af insekter. 



 

 

Latinsk navn: Aster ageratoides 'Starshine (R)'. Dansk 
navn: Asters 

Blomstens farve er hvid. Planten kan blive op til 70 cm i højden og den 

trives i fuld sol. De små hvide blomster kan nydes i hele efteråret fra 

august til den første nattefrost. 

Latinsk navn: Aster oblongifolius 'October Skies'. 
Dansk Navn: Asters 

Blomstens farve er lavendelblå. Planten bliver omkring 50 cm i højden og 

den trives godt i fuld sol. De mange blomster kan nydes fra september og 

til den første nattefrost. 

Latinsk navn: Aquilegia caerulea 'Spring Magic White'. 
Dansk navn: Akeleje 

Blomstens farve er hvid. Planten bliver omkring 35 cm I højden og den 

trives bade I halvskygge og fuld sol. De skønne blomster kan nyde fra maj 

– juni. 

Latinske navn: Aquilegia vulgaris. Dansk navn: Akeleje 

Denne akeleje har blandede farverspil i blomsterne. Planten bliver op til 60 

cm i højden og den trives både i halvskygge og fuld sol. Blomsterne kan 

nydes fra juni – juli. 

Latinsk navn: Bergenia cordifolia. Dansk navn: Kæmpe 
Stenbræk 

Blomstens farve er rosa. Planten bliver op til 40 cm i højden og den trives 

både i halvskygge og fuld sol. De skønne blomster kan nyde i foråret fra 

april – maj. Den er stedsegrøn og blomsterne er velbesøgt af insekter. 



 

 

Latinsk navn: Brunnera macrophylla. Dansk navn: 
Kærmindesøster 

Blomsten har en skønt klar blå farve. Planten bliver omkring 40 cm i 

højden og den trives bedst i halvskygge. Blomsterne kan nydes fra maj – 

juni. Den får masser af bladmasse, så den er velegnet som bunddække. 

Latinsk navn: Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'. 
Dansk navn: Rørhvene 

Denne plante er en græs art. Den får nogle gulbrune aks. Rørhvene bliver 

omkring 100 cm, men når aksene står højest kan den måles op til 150 cm. 

Den trives i fuld sol. Aksene står flot fra juni – august. 

Latinsk navn: Calamagrostis acutiflora 'Overdam'. 
Dansk navn: Rørhvene 

Denne plante er en græs art. Den får gulbrune aks og løvet er hvidstribet. 

Rørhvene kan blive op til 90 cm men når aksene kommer frem kan den 

måle op til 130 cm. og tåler fuld sol. Aksene står flottes i juni – august. 

Den er velegnet til afskæring. 

Latinsk navn: Carex grayi. Dansk navn: Morgenstjerne 

Denne plante er en græs art. Dens aks er formet som små stjerner og de 

er lys grønne. Planten bliver omkring 50 cm, men når aksene er fremme 

kan den måles op til 70 cm. Den trives både i halvskygge og fuld sol. De 

sjove stjerne aks kan nydes fra juli – august. 

Latinsk navn: Carex morrowii 'Irish Green'. Dansk navn: 
Star 

Denne plante er en græs art. Dens aks er brune. Planten bliver mellem 30-

40 cm og den trives både i halvskygge og fuld sol. Aksene kan nydes i det 

tidlige forår fra april – maj. Planten er stedsegrøn, så den giver bedet farve 

året rundt. Undgå at lave nedklipning af den. 



 

 

Latinsk navn: Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'. 
Dansk navn: Mosebunke 

Denne plante er en græs art. Denne græs får grøngule aks. Uden aks er 

planten omkring 60 cm i højden, men når aksene er fremme måler den op 

til 120 cm. Den trives i alle forhold. Denne græs er stedsegrøn, så den 

giver bedene en frisk farve året rundt. Undgå nedklipning af denne. 

Latinsk navn: Eupatorium maculatum 
'Atropurpureum'. Dansk navn: Hjortetrøst 

Blomstens farve er mørke rød. Planten bliver omkring 200 cm i højden og 

den trives både i halvskygge og fuld sol. De skønne blomster kan nydes 

fra august – oktober. Det er en rigtig god insektplante. 

Latinsk navn: Geranium cantabrigiense 'Biokovo'. 
Dansk navn: Storkenæb 

Blomstens farve er hvidrosa med grønne blade. Planten bliver omkring 20 

cm i højden og den trives i både halvskygge og fuld sol. De hvidrosa 

blomster står flot i juni – juli. Da den er stedsegrøn, er den velegnet til 

bunddække og en god insektplante. 

Latinsk navn: Geranium hybrid 'Rozanne (R)'. dansk 
navn: Storkenæb 

Blomstens farve er blå med hvid midte. Planten bliver omkring 40 cm i 

højden og den trives både i halvskygge og fuld sol. De mange blomster 

kan nydes fra september til de første gange med nattefrost. Den er 

velegnet som bunddække, da den fylder godt og den bliver godt besøgt af 

insekter. 

Latinsk navn: Geranium macrorrhizum. Dansk navn: 
Storkenæb 

Blomstens farve er rosa. Planten bliver omkring 30 cm i højden og den 

trives både i halvskygge og fuld sol. De mange blomster kan nydes fra maj 

– juli. Den er velegnet som bunddække, da den fylder godt i bedet. God 

insektplante. 



 

 

Latinsk navn: Geranium macrorrhizum 'Spessart'. Dansk 
navn: Storkenæb 

Blomstens farve er hvid. Planten bliver omkring 25 cm i højden og den 

trives både i halvskygge og fuld sol. De mange blomster kan nydes fra maj 

– juli. Planten er stedsegrøn så den giver bedet noget farve året rundt og 

samtidig så er den egnet som bunddække. God insektplante. 

Latinsk navn: Geum rivale. Dansk navn: Nellikerod 

Blomstens farve er rød og lys gul. Planten bliver omkring 30 cm i højden og 

den trives både i halvskygge og fuld sol. De små skønne blomster kan 

nydes fra maj – juni. Plantens blade fylder godt, som den er velegnet som 

bunddække. 

Latinsk navn: Helleborus foetidus. Dansk navn: Julerose 
(Stinkende Nyserod) 

Blomstens farve er gul/grøn. Planten bliver omkring 50 cm i højden og den 

trives bedst i halvskygge. Blomsterne kan nydes i det meget tidlige forår 

helt fra februar – april. Planten er stedsegrøn, så den giver bedet noget 

farve hele året rundt. God insektplante. 

Latinsk navn: Helleborus orientalis 'Blue Lady'. Dansk 
navn: Påskeklokke 

Blomstens farve er blå/purpur med pletter. Planten bliver omkring 30 cm i 

højden og trives bedst i halvskygge. Blomsterne kan nydes fra februar – 

maj så denne plante giver bedet nogle blomster tidligt på sæsonen. Planten 

er stedsegrøn med nogle store fine grønne blade. 

Latinsk navn: Hosta hybrid 'Night before Christmas'. 
Dansk navn: Funkia 

Blomstens farve er lyslilla, men det er især bladene som er dekorative med 

deres grønne farve og hvide markant stribe i midten. Planten bliver omkring 

40 cm i højden, men når blomster er fremme måler den omkring 70 cm i 

højden. Den trives bedst i halvskygge. Blomsterne er fremme fra juli – 

august. Bladmassen fylder godt i bedet, så den kan nemt anvendes som 

bunddække.  



 

 

Latinsk navn: Iris pseudacourus. Dansk navn: Iris 

Blomstens farve er gul. Planten bliver omkring 80 cm i højden og den 

trives i fuld sol. Blomsterne kan nydes i juni og den er velbesøgt af 

insekter. 

Latinsk navn: Luzula sylvatica. Dansk navn: Skovfrytle 

Denne plante er en græs art. Den får brunlige aks. Planten bliver mellem 

25-50 cm i højden alt afhængig af om der er aks. Den trives både i skygge 

og halvskygge. De brunlige aks kan ses fra maj – juni. Planten er 

stedsegrøn, så nedklipning skal undgås. 

Latinsk navn: Miscanthus sinensis 'Dronning Ingrid'. 
Dansk navn: Elefantgræs 

Denne plante er en græs art. Den får rødbrune aks. Når aksene står højest 

måler planten omkring 140 cm i højden, den trives både i halvskygge og 

fuld sol. De rødbrune aks kan ses i september – oktober. 

Latinsk navn: Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'. 
Dansk navn: Elefantgræs 

Denne plante er en græs art. Den får hvide aks. Når aksene står højest 

måler planten omkring 100 cm i højden og den trives i fuld sol. De hvide 

aks kan ses i juli – september. 

Latinsk navn: Monarda hybrid 'Blaustrumpf'. Dansk 
navn: Hestemynte 

Blomstens farve er mørk lilla. Planten bliver omkring 80 cm i højden og 

trives i fuld sol. Dens blomster kan nydes i juli – august og de dufter. 

Planten bliver velbesøgt at insekter. 



 

 

Latinsk navn: Pennisetum alopecoroides 'Cassian'. 
Dansk navn: Lampepudsergræs 

Denne plante er en græs art. Den får nogle skønne duskende aks som er 

lys brune. Græssen bliver omkring 50 cm i højden og kan komme op på 70 

cm når den har sine aks. Den trives både i halvskygge og fuld sol. De 

skønne lys brune aks kan ses i august – oktober. 

Latinsk navn: Phlox paniculata 'David'. Dansk navn: 
Høstfloks 

Blomstens farve er hvid. Planten bliver omkring 70 cm i højden og den 

trives både halvskygge og fuld sol. De hvide blomster kan nydes fra juli – 

september. Den dufter og er velbesøgt af insekter. 

Latinsk navn: Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'. Dansk 
navn: Solhat 

Blomstens farve er gul med en mørke brun knop i midten. Planten bliver 

omkring 60 cm i højden og den trives i fuld sol. De skønne blomster kan 

nydes fra august – september. God insektplante. 

Latinsk navn: Salvia 'Caradonna'. Dansk navn: Staude 
Salvie 

Blomstens farve er blålilla og dens blomsterstængler har en markant mørk 

farve. Planten bliver 50 cm i højden og den trives i fuld sol. Den står flot 

med dens farve fra juni -. August. Den dufter virkelig skønt og den er en 

super god insektplante. 

Latinsk navn: Salvia nemorosa 'Ostfriesland'. Dansk 
navn: Staude salvie 

Blomstens farve er blålilla. Planten bliver omkring 40 cm i højden og den 

trives godt i fuld sol. Blomsterne kan nydes fra juni – august. Blomsterne 

har en skøn duft og det er meget velbesøgt at i sær sommerfugle og bier. 



 

 

Latinsk navn: Sedum hybrid 'Matrona'. Dansk navn: 
Sankthansurt 

Blomstens farve er lys rosa og dens tykke bade er rødlige. Planten bliver 

omkring 40 cm i højden og den trives i fuld sol. Blomsterne kan nydes fra 

august til langt ind i efteråret. Planten er velbesøgt af insekter. 

Latinsk navn: Sesleria heufleriana. Dansk navn: Blåaks 

Denne plante er en græs art. Den får nogle små meget mørkebrune aks. 

Græssen bliver omkring 35 cm i højden og med aks er det ca. 50 cm i 

højden. Den trives både i halvskygge og fuld sol. De små skønne mørke 

aks kan ses i april – juni. Den er velegnet som bunddække da den er 

stedsegrøn. 

Latinsk navn: Stipa gigantea. Dansk navn: 
Kæmpefjergræs 

Denne plante er en græs art. Den får gullige havrelignende aks. Græssen 

bliver op til 150 cm i højden når aksene er fremme. De gullige aks kan 

nydes fra juni – august. Græssen trives i fuld sol. 

Latinsk navn: Teucrium chamaedrys. Dansk navn: 
Kortlæbe 

Blomsten er rosa. Planten bliver omkring 20 cm i højden og den trives i fuld 

sol. De mange læbeblomster kan nydes fra juli – august. Planten er 

stedsegrøn, så den giver bedet noget farve året rundt og den bliver 

velbesøgt af insekter. 

Latinsk navn: Veronicastrum virginicum 'Pink Glow'. 
Dansk navn: Virginsk Ærenpris 

Blomstens farve er lys rosa. Planten bliver omkring 120 cm i højden og den 

trives både i halvskygge og fuld sol. Blomsterne kan nydes fra august – 

september. Det er en god insekt plante. 

 

Samarbejdspartner og kilde til både tekst og billeder er Hennecke 

Stauder 

Besøg Hennecke Stauders hjemmeside ved at trykke her

https://www.henneckestauder.dk/


 

 

 

 

Illustration af farvesammensætningen i bedet igennem en vækstsæson 

Dansk  Højde i cm Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Løvefod 40       Grøn Grøn Gulgrøn Gulgrøn Gulgrøn Gulgrøn Grøn Grøn   

Prydløg 100     Grøn Grøn Lilla Lilla Grøn Grøn Grøn       

Asters - Starshine 70         Grøn Grøn Grøn Hvid Hvid Hvid Hvid Grøn 

Asters 
October Skies 50         Grøn Grøn Grøn Grøn 

Lavendel 
blå 

Lavendel 
blå 

Lavendel 
blå Grøn 

Akeleje - Magic White 35       Grøn Hvid Hvid Grøn Grøn Grøn Grøn     

Akeleje - Vulgaris 60       Grøn Grøn Blålilla Blålilla Grøn Grøn Grøn     

Kæmpe Stenbræk 50 
Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn Rosa Rosa 

Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn 

Kærmindesøster 40       Grøngrå Blå Blå Grøngrå Grøngrå Grøngrå Grøngrå Grøngrå   

Rørhvene - Karl 
Foerster 150       Lys grøn Lys grøn Gulbrune Gulbrune Gulbrune Lys grøn Lys grøn Lys grøn   

Rørhvene - Overdam 130       Mat grøn Mat grøn Gulbrune Gulbrune Gulbrune Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn 

Morgenstjerne 70       Grøn Grøn Grøn Lys grøn Lys grøn Grøn Grøn Grøn   

Star - Irish Green 40 Grøn Grøn Grøn Brune Brune Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn 

Mosebunke 120 Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn Gulbrune Gulbrune Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn 

Hjortetrøst 200         Mat grøn Mat grøn Mat grøn Rosa Rosa Rosa Mat grøn   

Storkenæb 'Biokovo' 20     Mat grøn Mat grøn Mat grøn Lys pink Lys pink Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn   

Storkenæb - Rozanne 40     Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Blå Blå Blå Grøn 

Storkenæb 30     Grøn Grøn 
Mørk 
rosa 

Mørk 
rosa 

Mørk 
rosa Grøn Grøn Grøn Grøn   

Storkenæb - Spessart 25     Lys grøn Lys grøn Hvid Hvid Hvid Lys grøn Lys grøn Lys grøn Lys grøn   

Nellikerod 30     Lys grøn Lys grøn Rød Rød Lys grøn Lys grøn Lys grøn Lys grøn     

Stinkende Nyserod 50 Grøn Gulgrøn Gulgrøn Gulgrøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn 

Påskeklokke 30 Grøn 
Purpur 

rød 
Purpur 

rød 
Purpur 

rød 
Purpur 

rød Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn 

Hosta 70         Lys grøn Lys grøn Lys lilla Lys lilla Lys grøn Lys grøn Lys grøn   

Iris 80       Grøn Grøn Gul Grøn Grøn Grøn       

Skovfrytle 50 Grøn Grøn Grøn Grøn Lys Brun Lys Brun Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn 

Elefantgræs 
Dronning Ingrid 140       Lys grøn Lys grøn Lys grøn Rødbrun Rødbrun Rødbrun Lys grøn Lys grøn   



 

 

Dansk  Højde i cm Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Elefantgræs 
Kleine Silberspinner 100       Mat grøn Mat grøn Mat grøn Hvid Hvid Hvid Mat grøn Mat grøn   

Hestemynte 80       Mat grøn Mat grøn Mat grøn Lilla Lilla Mat grøn Mat grøn Mat grøn   

Lampepudsergræs 50       Grøn Grøn Grøn Grøn Lys Brun Lys Brun Lys Brun Grøn Grøn 

Høstfloks 70       Grøn Grøn Grøn Hvid Hvid Hvid Grøn Grøn   

Solhat 60         Grøn Grøn Grøn Gul Gul Grøn Grøn   

Staude Salvie 50 
Mørk 
grøn     Grøn Grøn Blålilla Blålilla Blålilla Grøn Grøn Grøn 

Mørk 
grøn 

Staude Salvie - 
Ostfriesland 40       Lys grøn Lys grøn Blålilla Blålilla Blålilla Lys grøn Lys grøn Lys grøn   

Sankhansurt 40 Rødlige     Rødlige Rødlige Rødlige Rødlige Rosa Rosa Rosa Rosa Rødlige 

Blåaks 35 Grøn Grøn Grøn 
Mørke 
brun 

Mørke 
brun 

Mørke 
brun Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn 

Kæmpefjergræs 150       Grøngrå Grøngrå Mat gul Mat gul Mat gul Grøngrå Grøngrå Grøngrå Grøngrå 

Kortlæbe 20 Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn 
Mørk 
rosa 

Mørk 
rosa Grøn Grøn Grøn Grøn 

Virginsk ærenpris 120       Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn Hvid Hvid Mat grøn Mat grøn Mat grøn 

Forædlet Bærmispel 4 - 6 meter       Grøn Hvid Grøn Grøn Grøn Grøn Bronze Bronze   
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