
Sensommerbed - Blåt er altid godt!
Tekst og foto: Laila Sølager, havearkitekt

Om efteråret har haven en tendens til at blive gylden. Med farver fra den blå skala giver man det gyldne 
både kontrast og modspil. Derfor skal denne måneds nyhedsbrev handle om hvordan et blåligt 
blomstrende efterårsbed kan se ud. 

De blå blomsterfarver passer til alle huse. Både røde og gule mursten, pudsede mure eller malede 
træhuse. Blomsterbedet præsenterer sig bedst, hvis det har en bagvæg af enten husmuren eller en grøn 
hæk. På den måde træder planternes kendetegn og frodighed særlig tydeligt frem. 

Planterne, der er brugt i bedet, trives kun i solen, så placer bedet i den lyseste del af forhaven eller ved 
terrassen. Gerne så farverne og formerne også kan ses inde fra huset. 
Størrelsen på bedet kan justeres så det passer til omgivelserne – dog skal det være mindst 1,5 meter 
langt og bredt for at blive en god oplevelse. 

Asters mellem purpursolhat 'Magnus' og græsser giver et yndigt eftersommerbed.



  

  

Hedebjergmynte 
begynder med hvide 
blomster, der bliver 
mere og mere blå i 
løbet af efteråret.

Sådan er bedet plantet til 
Langs bedkanten plantes hedebjergmynte, Calamintha nepeta med  40 cm’s afstand og trukket 20-30 cm 
tilbage fra kanten. Virker det for ensartet, kan rækken dog afbrydes med lave pudeasters, Aster dumosus 
`Blaue Laguna`, der plantes ind hist og her. Afstand mellem planterne er målt fra midten af planten til 
næste plantes midte. 

Inde i midten af bedet vokser de højere stauder. Det er purpursolhat. Ecinacea purpurea `Magnus`og blå 
kokardeasters, Aster frikartii `Wunder von Stafa`.  Plant så mange du har lyst til med 50 cm’s afstand. 

Som et højdepunkt i bedet er plantet en eller flere silkekatost, Sicalcea Èlsie Heugh`- der med sine 
sartrosa farver lige giver de blå og rødlige farver lidt luftig lethed. 

  

Alpe-mandstro er 
en usædvanlig 
plante, der altid 
vækker opsigt.

  

Har du lyst til en særpræget staude, er det også smukt at mikse en eller flere Alpe-mandstro Eryngium 
alpinum `James Ivory` ind  mellem de øvrige stauder. 

Hvis bedet skal have luftig frodighed kan du plantee staudehirse, Panicum virgatum `Rotstrahlbusch`. En 
meget smuk bladplante, der får rødlige bladfarver i løbet af efteråret. 
Der er blomster i bedet fra august til langt ind i oktober og alle de nævnet stauder er gode at skære 
buketter af.


