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NOTE:  
Der vedlægges tilbud fra planteskole vedr. enhedspriser ved tilbud. Alle planter 1. kvl. Planter, og i optimal vækst, alle planter i potte 
vandes i potterne inden plantning.  

PL1 - bed op ad skur mod øst  
Antal Signatur Navn: Latin/dansk Bemærkning 

1 stk.   Amelanchier laevis, bærmispel  Med trådklump, 100-125 cm solitært og 
flerstammet, udvalgt eksemplar  

2 stk.   Rhododendron  azalea ´Luteum´gul 
azalea 

40-50 cm stor I potte / med klump , plantes ind 
mod skur  

30 stk.   Asperula odorata, hvid skovmærke  I 11 cm potte under bærmispel  

50 stk.   Viola odorata Bundplante under azalea , 25 stk. pr. sted  

 20 stk.  Bergenia cordifolia ´Bressingham 
White´hvidblomstret kæmpestenbræk  

Plantes på række langs trækassens yderkanter 
mod trappe, og de 2 sider foroven og forneden.43 
pl. Pr. lbm , 11 cm potte  

12 stk.   Cimicifuga ramosa ´Brunette´rødlig 
sølvlys ( eftersommer )  

Plantes i 2 felter bag bergenia, i 2 l potte , 6 stk.pr. 
gruppe   

12 stk.   Centhranthus ruber, rød sporebaldrian  I 11 cm potte, plantes mellem de 2 cimicifuga 
grupper  

Løg i PL1 : småløg blandes i en 
spand inden lægning  

   

40 stk.   Narcissus February Gold, tidlig gul lille 
narcis  

Under bærmispel  

250 stk.   Puschkinia libanotica, sart lys blå 
porcelænshyacinth  

Lægges under azalea og sølvlys  

150 stk.   Gailanthus Elwesii, vintergæk  Lægges fordelt i bedet  men ikke i bergenia  
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125 stk.   Crocus blue bird  Lægges fordelt i bedet  

 

 
PL2 - fritliggende bed mellem de 2 lange trapper  
Antal Signatur Navn: Latin/dansk Bemærkning 

1 stk.    Magnolia stellata stjernemagnolie 100-125 cm solitær plante med klump, 
flerstammet, opbindes til lav stok – udvalgt plante   

42stk.  Bergenia cordifolia ´Bressingham 
White´hvid kæmpestenbræk  

Plantes på en række langs begge trapper som 
kantindramning, 4 stk. pr.lbm. i 2 l potte  

2 stk.   Rosa Ghislaine de Feligonde, gul 
duftende historisk rose  

1 kvl. Plante, i potte, plantes mod pergola-pladsen   

2 stk.   Rosa Salet  Historisk sart rosa rose, plantes i hjørnet mod det 
lave plateau, de 2 roser plantes tæt sammen som 
én rose, planteafstand 70 cm, i potte     

 2 stk.   Buddleia nanho ´Alba´hvid lille 
sommerfuglebusk   

I potte, plantes på hjørnet ind mod trappen  

39 stk.   Aperula odorata, hvid skovmærke  I 11 cm potte, bundplante under pergola  

  Thymus Citroidorus, citrontimian  I 11 cm potte i forkant af plantebed mod 
belægninger lave niveau  

14 stk.   Cimicifuga ramosa ´Brunette´rødlig 
sølvlys  

I 2 l potte, i 2 grupper mod aflange østtrappe, 
gentaget motiv fra plantebed nr. 1.  

14 stk  Astrantia major ´Alba ´hvid 
stjerneskærm  

I 2 l potte, fordeles i bedet mod vest   

42 stk.   Geranium sanguineum ´Apfelblüte´hvid 
rosa storkenæb, 

I 11 cm potte under de historiske roser  og 
bundplante i bedet  

14 stk.   Thralictrum delayai , rosa frøstjerne  I 11 cm potte, plantes bag rosa Salet  

14 stk.   Geranium sanguineum ´Alba´hvid 
storkenæb  

I 11 cm potte bundplante i bedet mellem øvrige 
planter  
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Løg i PL2 :  
Småløg blandes i en spand inden 
lægning  

   

50 stk.   Narcissus February Gold, tidlig gul 
påskelilje  

Under magnolie  

200 stk.   Puschkinia libanotica, sart lys blå 
porcelænshyacinth,    

Fordeles I bedet  

150 stk.   Gailanthus edelweisii, vintergæk  Fordeles I bedet  

200 stk.   Crocus blue bird  Fordeles I bedet  

 

PL3 -  smalle bed op ad skur  
    

1 stk.    Rhododendron  azalea ´Luteum´gul 
azalea 

  40-50 cm plantes  øverst i bedet  

42 stk.   Bergenia cordifolia ´Blessingham White 
´hvidblomstret kæmpestenbræk  

I 2 l potte, på række i kant af bed, 4 pl.pr.lbm.  

1 stk.   Amelanchier laevis, bærmipel  I potte, 80-100 cm op ad skur,  

14 stk.    Anemone japonica ´Honorine Jobert 
´hvid høstanemone   

I 11 cm potte bplantes i beddet indenfor 
bergenia-kanten  

Løg i PL3: småløg blandes i 
spand, lægges under bærmispel 
og mellem høstanemoner  

   

150 stk.   Puschkinia libanotica, sart lys blå 
porcenlænshyacinth  

 

100 stk.   Crocus blue bird   

 

PL4  – det lidt lavere vinkelbed mod sandkassen  
42 stk.   Luzula sylvestris, skovfrytle ( skovgræs )  I potte, plantes under den store troldpil  
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12 stk.   Buxus sempervirens ´Arborescens´, 
småbladet buksbum  

30-40 cm i potte, med klump, klippet i 
halvkugleform, stabil klon , fordeles i vinkelbedet 
med mellemrum for andre planter   

14 stk.   Anemone joponica ´Honorine 
Jobert´hvid høstanemone  

I 2 l potte fordeles I vinkelbed mellem buksbum  

28 stk.   Geranium sanguineum ´Max Ferei´rosa 
storkenæb  

I 11 cm potte, fordele I bedet  

28 stk.   Aquilegia Grandmothers garden  I 11 cm potte, fordeles i bedet  

Løg i PL4 : småløg blandes i 
spand inden lægning  

   

60 stk.   Narcissus February Gold, tidlig gul 
påskelilje  

Lægges mellem buksbom i vinkelbed  

250 stk.   Puschkinia libanotica 
porcelænshyacinth  

Mellem stauder i vinkelbed  

250 stk.   Crocus Blue bird  Mellem stauder i vinkelbed  

200 stk.   Gailanthus edelweisii, vintergæk  Mellem stauder i vinkelbed  
 
 

Til eksisterende bede udenfor entreprisegrænsen tilbydes følgende klatrende roser : Bestyrelsen står selv for plantning af disse, men gartneren 
leverer dem, alle er i potte.  Alle er med stærk rosenduft.  Plantes med noget sol ( ikke i nordvendt bede ) Espalieres til murværk.  
 

4 stk.   Gerbe Rose sart rosa klatrerose   

4 stk.   Rosa  Coral Dawn , koralrosa slyngrose   

4 stk.   Rosa  Albertine, laksrosa   

3 stk.   Rosa Trier, hvid    

3 stk.   Rosa Gloire de Dijon,  kobbergul   
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SLUT   


