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Blomstrende badeliv
Et dusjhjørne ute er selve drømmen for mange hageeiere, så hvorfor ikke gjøre gleden enda 

hyggeligere med vakre blomster og frodige blader rundt brusebadet? 
TEKST OG ILLUSTRASJON: KRISTIN GRANUM SKOGLUND

Tenk så herlig å starte dagen med å vandre barbeint inn mellom blomstene for å ta seg 
et morgenbad? Eller kjøle seg ned etter lek, luking og plenklipping? Lager du deg et 
hyggelig frittstående hjørne der dusjen festes mot en liten bakvegg av drivved eller 
rustikke bord, vil du slippe å få fukt inn mot husveggen. Dessuten kan det bli et riktig så 
koselig hjørne med klatrevegger som skjermer mot innsyn - og kanskje kan det også bli 
plass til et lite kafébord – for riktig å sette den rette stemningen. Klatreveggen fester du i 
bakken på en sokkel av betong eller med jordspyd – det er viktig at veggen tåler tyngden 
av klatreplantene. Vær også nøye med at selve sokkelen ikke synes. Et gulv er jo 
behagelig å stå på, og skiferheller, men også tre eller fliser, kan brukes. Plantene kan 
plasseres slik at vi får følelsen av å gå inn i et lite rom, og her er det viktig å bearbeide 
jorda dypt og godt. Blomster i blåtoner passer fint inn i bademiljøet, og alle trives de i 
solskinn og med fuktighet rundt «beina». 

Legger du dekke på et lag 
med drenerende pukk, vil vannet 

trekke raskere ned i bakken. 
Legg duk under pukken slik at 

massene ikke blandes. 
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«Blomster i blåtoner passer fint inn i bademiljøet, og alle trives 
de i solskinn og med fuktighet rundt beina.»

Clematis alpina`Tage Lundell´ 
HYBRIDKLEMATIS

E-plante. Slyngende greiner med 
høyde på 2 – 3 m. Blomstrer i mai med 

mørk blåfiolette hengende klokker. 
Noe gjenblomstring på senhøsten. 
Sol til halvskygge. Svakt fuktig jord.

H7

Geranium himalayense 
`Johnsons Blue´
PRAKTSTORKENEBB 
Danner løse men tette bladtuer med 
høyde på 60 cm. Blomstrer i 
juni – juli med blå enkle blomster. 
Sol til halvskygge. 
Nøysom, men gjerne svakt fuktig jord.
H7

Astilboides tabularis
PARASOLLBLAD ELLER 
SKJOLDBRONSEBLAD
En staselig bladplante med høyde 
100 cm. Bladene kan bli minst 50 cm 
i diameter. Blomstrer i juli – august 
med små kremgule blomster i løse 
topper. Sol - skygge.
Trives i fuktig humusrik jord.
H5

Thalictrum delavayi 
VINGEFRØSTJERNE

Høyreist og luftig plante med høyde 
120 cm. Bladverket kan minne 

om akeleie. Blomstrer i juli med 
lysfiolette små blomster.

Sol eller halvskygge.
Trives i humusrik fuktig jord.

H5

Hosta sieboldiana 
DOGGHOSTA

Kraftige blad i tette tuer med en 
høyde på 60 – 70 cm.

Blomstrer med lyst gråfiolette 
klokker i topper fra juli - august.

Trives i sol og skygge. Vanlig hagejord, 
men gjerne svakt fuktig.

H7

Delphinium x
RIDDERSPORE
En kraftig og høyreist staude med 
høyde fra 120 – 180 cm, alt etter sort.
Blomstrer med blomster i høye 
og tette blomsteraks, fra hvitt via 
rosa til blåtoner.
Trives best i sol.
Moldrik fuktig jord.
H7

Brunnera macrophylla
FORGLEMMEGEISØSTER
Danner tette tuer med høyde på 
30 – 50 cm. Blomstrer med 
himmelblå små blomster i kvaster fra 
april - juni. Trives i halvskygge, 
men tåler sol. Foretrekker jevnt fuktig 
moldrik jord, men kan også vokse i 
vanlig hagejord.
H7-8

Iris sibirica
SIBIRIRIS

Smale opprette blad i tue med høyde 
opptil 100 cm. Blomstrer i juni – juli 

med blå blomster på stive stilker. 
Blomstrer best i sol, men tåler også 

halvskygge. Vanlig hagejord, men tåler 
fint fuktig vokseplass.

H7


