
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteliste til bedet i Jernbanegade 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. 

Buske og træer 

Latinsk navn: Caryopteris clando 'Heavenly Blue'. Dansk navn: Blåskæg 

En lille mellem størrelse busk, som får nogle skønne blomster der er blå. Blomsterne kan nydes fra 

august – september. I den periode vil den tiltrække en del sommerfugle fordi den er meget 

nektarholdig. Den trives i fuld sol, dog uden så meget påvirkning af vind. 

Latinsk navn: Cotinus coggygria 'Royal Purple'. Dansk navn: Rødbladet 
Parykbusk 

Paryk busken er en løvfældende busk. Dens kendetegn er de mørkelilla-purpurrøde blade. Hvis ikke 

den får godt med sollys, vil den meget hurtig blive mere grønlig i dens blade. Buskens blomster kan 

nydes fra juni – juli. Blomsterne er nogle store klaser, og midt i blomstreperioden kan de fylde en 

hel busk. 

Latinsk navn: Hibiscus syriacus 'Purple Pillar'. Dansk navn: Syrisk Søjlerose 

Blomsternes farve er lilla og med en markant rød midte. Busken kan blive op til 3 -4 meter i højden. 

Buske trives både i halvskygge og fuld sol, dog bryder den sig ikke om for meget vind. Blomsterne 

kan nydes fra juli – oktober. 



 

 

Latinsk navn: Lavatera 'Rosea'. Dansk navn Mamelukærmebusk 

Blomsterne er pinke og store. Busken kan blive op til 1 meter og den trives i fuld sol. De mange 

skønne blomster kan nydes fra juli – september/oktober. 

Latinsk navn: Sambucus Nigra 'Black Lace'. Dansk navn: Rødbladet Hyld 

Denne hyld, er kendetegnet med dens snitdelte purpurrøde blade og dens 10 – 20 cm store rosa 

røde blomsterklaser. Blomsterne kan nydes fra maj – juni. Denne busk trives godt i både halvskygge 

og fuld sol. 

Latinsk navn: Syringa 'Dark Purple'. Dansk navn: Syren 

Blomsterne på denne busk er mørk violette med en markant hvid kant ved udspring. Busken bliver 

lidt over 1 meter i højden og den trives i fuld sol. Denne Syren kan give to blomstrings perioder. 

Den første er maj- juni og så igen juli – september. Den er meget duftende. 

Latinsk navn: Ulmus japonicum 'New Horizon'. Dansk navn: Elmetræ 

Et træ man under danske forhold regner med at blive omkring 10 meter i højden. Træets bark er 

flot med dens grå brune farve og dens struktur. Træet blomstrer i marts måned med nogle lyse 

violette blomster. 

Stauder og græsser 

Latinsk navn: Anaphalis triplinervis. Dansk navn: 
Perlekurv 

Blomstens farve er hvid, med gråt løv. Den bliver omkring 30 cm i højden 

og tåler fuld sol. Den blomstre i juli – september. Den er velegnet til 

afskæring og som bunddække. 

Latinsk navn: Aquilegia vulgaris 'William Guiness'. 
Dansk navn: Akeleje 

Blomstens farve er mørk purpur med hvide markeringer. Den bliver 

omkring 60 cm i højden og trives i halvskygge og fuld sol. Den blomstrer 

i maj – juli. Den er velegnet til afskæring. 



 

 

Latinsk navn: Aster macrophyllus 'Twillighy'. Dansk 
navn: Storbladet Asters 

Blomstens farve er blå. Den bliver omkring 80 cm i højden og den trives i 

fuld sol. Den blomstrer fra august til den første nattefrost. 

Latinsk navn: Astrantia major 'Star Beauty(R)'. Dansk 
navn: Stjerneskærm 

Blomstens farve er mørkrosa. Den bliver op til 60 cm i højden og den 

trives i halvskygge og fuld sol. Den skønne blomster kan nydes fra juni – 

august. Den er bliver velbesøgt af insekter og kan anvendes til afskæring. 

Latinsk navn: Bergenia hybrid 'Spring Fling(R)'. Dansk 
navn: Kæmpe Stenbræk 

Blomstens farve er rosa og bladene er især med til at gøre denne plante 

sin helt egen. Den bliver omkring 45 cm i højden og den vokser både i 

skygge og i fuld sol. De rosa blomster kan nydes i det tidlige forår fra april 

– maj. Planten er stedsegrøn og derfor velegnet som bunddække. Den er 

også velbesøgt af insekter. 

Latinsk navn: Brunera 'Jack Frost'. Dansk navn: 
Kærmindesøster 

Blomstens farve er blå og bladene har en grøngrålig farve. Den bliver 

omkring 40 cm i højden og den kan vokse i alle lysforhold. De små blå 

blomster kan nydes fra maj – juni. Den er især god som bunddække. 

Latinsk navn: Echinacea purpurea 'Rubinstern'. Dansk 
navn: Purpursolhat 

Blomstens farve er lys pink. Den bliver op til 100 cm i højden og den tåler 

fuld sol. De store skønne blomster kan nydes fra juli – september. Den 

dufter og er velbesøgt af især sommerfugle. 



 

 

Latinsk navn: Eupatorium rugosum 'Chocolate'. Dansk 
navn: Hjortetrøst 

Blomsten er hvid og bladene har mørkt løv. Den bliver op til 90 cm i 

højden og den trives både i halvskygge og fuld sol. Den blomstrer 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 'Dragon Heart (R)'. 
Dansk navn: Storkenæb 

Blomstens farve er en blanding af lilla og pink og har et markant sort øje. 

Planten bliver omkring 40 cm i højden og tåler fuld sol. De små søde 

blomster kan nydes fra juni og helt hen til slut efterår. Den er velegnet som 

bunddække og en god insektplante. 

Latinsk navn: Geum hybrid 'Totally Tangerine (R)'. 
Dansk navn: Nellikerod 

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

trives i både halvskygge og fuld sol. Den blomstrer fra juni og indtil slut 

efterår. Den kan nemt anvendes som bunddække, da den er tæt. 

Latinsk navn: Helianthus rigidus 'Miss Mellish'. Dansk 
navn: Solsikke 

Blomsten er gul. Planten bliver op til 120 cm i højden og den trives i fuld 

sol. Dens skønne gule blomster kan nydes fra september – oktober. 



 

 

Latinsk navn: Helleborus orientalis 'Red Hybrids'. 
Dansk navn: Påskeklokke 

Blomstens farve er mørke purpurrød. Planten bliver omkring 30 cm i 

højden og den trives i halvskygge. Denne plante giver bedet en smuk 

start på sæsonen, da den allerede blomstrer fra februar – april. Den er 

stedsegrøn, så den giver også bedet en volumen henover vinteren. 

Latinsk navn: Hemerocallis hybrid 'Little Fellow'. Dansk 
navn: Daglilje 

Blomstens farve er lyslilla. Den bliver omkring 60 cm i højden og den trives 

i halvskygge og fuld sol. De store flotte blomster kan nyde i juni – juli. 

Latinsk navn: Heuchera hybrid 'Lipstik (R)'. Dansk navn: 
Alunrod 

Blomstens farve er rød og bladene har en skøn grøn farve med markante 

åre i. Planten bliver omkring 40 cm i højden og den trives både i 

halvskygge og fuld sol. Den blomstrer fra juni – september. Da planten er 

stedsegrøn er den velegnet som bunddække. 

Latinsk navn: Miscanthus sinensis 'Herman Müssel'. 
Dansk navn: Elefantgræs 

Denne plante er en græs art. Dens aks er mat hvide og den trives i fuld 

sol. Denne græs kan blive op til 130 cm i højden, dog når aksene står kan 

den komme op på 180 cm i højden. De mat hvide aks kan nydes i august – 

oktober. 

Latinsk navn: Molinia Caerulea 'Heidebraut'. Dansk 
navn: Blåtop 

Denne plante er en græsart. Dens aks får en sølvagtig farve. Den bliver 

omkring 40 cm i højden og den trives både i halvskygge og fuld sol. De 

skønne aks står fint i vinden fra august – oktober. 



 

 

Latinsk navn: Nepeta faassenii. Dansk navn: Blåkant 

Blomstens farve er blåviolet. Planten bliver omkring 40 cm i højden og trives 

i fuld sol. Blomsterne står flottes fra juni – september. Den er velegnet til 

bunddække og er en god insektplante. 

Latinsk navn: Pennisetum alopecuroides 'Moudry'. 
Dansk navn: Lampepudsergræs 

Denne plante er en græsart. Den får nogle mørke aks. Græssen bliver 

omkring 80 cm i højden, men når aksene står højest kan den måles op til 

100 cm i højden. Den trives i fuld sol. De mørke aks kan nydes fra august – 

september. 

Latinsk navn: Phlomis tuberosa 'Amazone'. Dansk navn: 
Løvehale 

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

elsker fuld sol. Blomsterne kan nydes fra juni – september. Planten er 

stedsegrøn så den er velegnet som bunddække. Det er en god insektplante. 

Latinsk navn: Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue'. 
Dansk navn: Lyngfloks 

Blomstens farve er lys blå og planten danner en krybende pudeform. Planten 

bliver omkring 15 cm i højden og den trives godt i fuld sol. De mange små 

blå blomster kan nydes fra maj – juni. Planten er stedsegrøn og derfor 

velegnet som bunddække. 

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: 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: Verbascum chaixii 'Wedding Candels'. 
Dansk navn: Kongelys 

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

trives i fuld sol. De aflange hvide blomsterstande kan nydes fra juni – juli. 

Latinsk navn: Veronicastrum virginicum 'Red arrow'. 
Dansk navn: Virginsk Ærenpris 

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

trives godt i fuld sol. De skønne blomster kan nydes fra juli – august. 

Insekterne er vilde med blomsterne. 



 

 

Forårsløg 

Latinsk navn: Crocus. Dansk navn: Krokus 

Blomsterne begynder i februar at kigge frem og så derefter med deres skønne blålilla farve igennem 

foråret. Løgplanten bliver ca. 12 cm i højden. 

Latinsk navn: Muscari. Dansk navn: Perlehyacinter 

De små Perlehyacinter står med deres smukke blå farve i april og maj måned. Løgplanten bliver ca. 

15 cm i højden. 

Latinsk navn: Tulipa. Dansk navn: Tulipaner 

Disse små tulipaner kommer frem i april måned og bliver omkring 30 cm i højden. 

Latinsk navn: Narcissus. Dansk navn: Påskeliljer 

De skønne påskeliljer kommer frem i april og i denne sammensætning er det hvide påskeliljer som 

bliver mellem 30 og 40 cm i højden. 

Samarbejdspartner og kilde til både tekst og billeder af stauder 

og græsser 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. 

Påskeklokke  30 Grøn 
Purpur 

rød 
Purpur 

rød 
Purpur 

rød Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn 

Lyngfloks 25 Grøn Grøn Grøn Grøn Lys blå Lys blå Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn 

Storkenæb 20     Mat grøn Mat grøn Mat grøn Lys pink Lys pink Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn   

Perlekurv 30 
Lys 

grågrøn 
Lys 

grågrøn 
Lys 

grågrøn 
Lys 

grågrøn 
Lys 

grågrøn 
Lys 

grågrøn Mathvid Mathvid Mathvid 
Lys 

grågrøn 
Lys 

grågrøn 
Lys 

grågrøn 

Blåaks 35 Grøn Grøn Grøn 
Mørke 
brun 

Mørke 
brun 

Mørke 
brun Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn 

Storkenæb 40     Grøn Grøn Grøn Lilla Pink Lilla Pink Lilla Pink Lilla Pink Lilla Pink Grøn   

Daglilje  40     Lys grøn Lys grøn Lys grøn Lys lilla Lys lilla Lys grøn Lys grøn Lys grøn     

Alunrod  50 Grøngrå Grøngrå Grøngrå Grøngrå Grøngrå Rosa Rød Rosa Rød Rosa Rød Rosa Rød Grøngrå Grøngrå Grøngrå 

Kærmindesøster 40       Grøngrå Blå Blå Grøngrå Grøngrå Grøngrå Grøngrå Grøngrå   

Staude- salvie 50 
Mørk 
grøn     Grøn Grøn Blålilla Blålilla Blålilla Blålilla Grøn Grøn 

Mørk 
grøn 

Blåkant  50       Grøn Grøn Mat blå Mat blå Mat blå Mat blå Grøn Grøn Grøn 

Nellikerod 50     Lys grøn Lys grøn Lys grøn Orange Orange Orange Orange Orange Lys grøn   

Akeleje 60     Grøn Grøn Purpur 
rød 

Purpur 
rød 

Purpur 
rød 

Grøn Grøn Grøn     

Storbladet Asters  60       Grøn Grøn Grøn Grøn Lys blå Lys blå Lys blå Lys blå Grøn 

Lampepudsergræs 75 Lys grøn Lys grøn Lys grøn Lys grøn Lys grøn Lys grøn Lys grøn Rødbrun Rødbrun Rødbrun Lys grøn Lys grøn 

Stjerneskærm  70       Grøn Grøn Rosa Rosa Rosa Grøn Grøn Grøn Grøn 

Kongelys  90       Mat grøn Mat grøn Hvid Hvid Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn   

Virginsk Ærenpris 100       Grøn Grøn Grøn Lilla Lilla Grøn Grøn Grøn   

Purpursolhat  100         Grøn Grøn Lys pink Lys pink Lys pink Grøn Grøn   

Blåtop  120     Lys grøn Lys grøn Lys grøn Lys grøn Lys grøn Sølvgrå Sølvgrå Sølvgrå Lys grøn   

Løvehale  120 
Mørke 
grøn 

Mørke 
grøn 

Mørke 
grøn 

Mørke 
grøn 

Mørke 
grøn Lys lilla Lys lilla Lys lilla Lys lilla 

Mørke 
grøn 

Mørke 
grøn 

Mørke 
grøn 

Elefantgræs  130 Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mat grøn Mathvid Mathvid Mathvid Mat grøn Mat 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 

Solsikke 200      Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Gul Gul Grøn Grøn 



 

 

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

Hjortetrøst  90     
Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn 

Mørk 
grøn Hvid Hvid Hvid 

Mørk 
grøn   

Blåskæg 100         Grøngrå Grøngrå Grøngrå Mat blå Mat blå Grøngrå Grøngrå   

Mamelukærmebusk  100         Mat grøn Mat grøn Rosa Rosa Rosa Rosa Mat grøn   

Syren 150       Grøn Grøn Grøn 
Mørk 
violet 

Mørk 
violet 

Mørk 
violet Grøn     

Rødbladet Hyld 300     
Mørk 
purpurrød 

Mørk 
purpurrød Rosa Rosa 

Mørk 
purpurrød 

Mørk 
purpurrød 

Mørk 
purpurrød 

Mørk 
purpurrød     

Rødbladet 
Parykbusk 400         

Mørk 
purpurrød Lys pink Lys pink 

Mørk 
purpurrød 

Mørk 
purpurrød 

Mørk 
purpurrød 

Mørk 
purpurrød   

Syrisk Søjlerose 500         Mat grøn Mat grøn Lilla Lilla Lilla Lilla Mat grøn   

Elmetræ 10 meter     Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn     

Krokus 12   Blålilla Blålilla                   

Perlehyacinter 15       Mørkeblå Mørkeblå               

Tulipaner 30       Mat rød Mat rød               

Påskeliljer 30-40       Mat gul Mat gul Mat gul             
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