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Pionen – oemotståndlig och älskad 
Pionen hör till våra mest älskade trädgårdsväxter och har en speciell dragningskraft. Det är inte enbart den 
magnifika blomman utan också det kraftfulla växtsättet som gör den svår att motstå. Att de flesta också bjuder 
på en ljuvlig doft gör inte saken sämre.

Boken som du håller i din hand är tänkt att vara en första bok om pioner, en introduktion till de vanligare 
arterna och sorterna. Den innehåller de pioner som du hittar i trädgårdsbutikerna, men också många andra som 
är värda att odlas mer. 

För att göra det lättare att hitta i boken står alla pioner i alfabetisk ordning. Under varje sort kan du läsa om 
det är en örtartad pion eller en buskpion och om dess blomning, höjd och härdighet. 

Att välja ut hundra pioner till boken var svårt, eftersom det finns många tusen odlade sorter som alla är lika 
oemotståndliga... Alltså blev det också fler än hundra när jag hade valt färdigt.

Pionerna har långsamt smugit sig in i mitt liv. Vi hade inga pioner hemma när jag var barn, inte ens i farmors 
trädgård, som annars innehöll många olika växter, fanns någon pion. Mitt första möte dröjde tills jag nyligen 
flyttat hemifrån och bodde i lägenhet på Södermalm. För att komma ut från stan brukade jag hälsa på min 
syster i Edsviken. När jag skulle åka hem igen brukade hon alltid plocka en bukett blommor åt mig. Höjdpunk-
ten var när hennes luktpioner stod i full blom. Först då insåg jag hur förföriskt de doftar. Med sin mjuka behag-
liga doft fyllde de hela lägenheten utan att vara påträngande. 

Senare i livet flyttade jag också till hus, inte långt från min syster. Det var ett slitet hus med igenvuxen träd-
gård. De flesta trädgårdsväxter hade gett upp – utom pionerna. Stora och ståtliga stod de pall för allt ”ogräs” 
som trängde på. Pionerna fick bilda stommen till de stora rabatterna. De ser ut som ’Festiva Maxima’ med sina 
fyllda vita blommor med röda stänk här och där. De doftar gudomligt, precis som luktpioner ska dofta.

Med tiden har det blivit fler pioner, i olika färger och framför allt med olika blomningstid. Pionernas blom-
ning kan tyckas kort men om man har flera olika sorter, från vilda arter, buskpioner och över till hybrider och 
luktpioner så får man blommande pioner i flera månader, från maj till juli.

Örtartade pioner är inte bara anspråkslösa, de är också superhärdiga. Bland de första växter som jag plante-
rade vid mitt hus utanför Jokkmokk var pioner, rosa och vita. Naturligtvis var jag tvungen att testa en kinesisk 
buskpion. Jag trodde aldrig den skulle klara sig, men den har till och med vuxit snabbare än de buskpioner jag 
planterat hemma i Stockholmstrakten, men det är väl först när den blommar som jag vet säkert att den trivs i 
fjällregionen.

Pioner är härdiga, inte särskilt mottagliga för ohyra eller rådjursangrepp, långlivade – och alldeles underbara. 
Vad mer kan man begära…



’Mrs Franklin D Roosevelt’
Ursprung: Luktpion från USA, 1932.
Blomning: Fyllda rosa blommor. Svag men god doft. 
Medelsen blomning.
Höjd: ca 80 cm.
Härdighet: Örtartad, hela landet.

’Mutabilis’
Ursprung: Bondpion. 
Blomning: Rosa fyllda blommor. Saknar doft. 
Blommar mellan tidiga arter och luktpioner. 
Höjd: ca 70 cm.
Härdighet: Örtartad, hela landet.
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’Nick Shaylor’
Ursprung: Luktpion, amerikansk sort från 1931.
Blomning: Fyllda ljusrosa blommor som bleknar mot 
vitt i mitten. Kan ha röda fläckar på kronbladen. 
Saknar doft. Sen blomning. 
Höjd: ca 90 cm.
Härdighet: Örtartad, hela landet. 

’Otto Froebel’
Ursprung: Odlad sort av turkisk pion, 
Blomning: Enkla lysande orangeröda blommor. 
Medelsen blomning.
Höjd: ca 60 cm.
Härdighet: Örtartad, hela landet.
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Quadhybrider
Ursprung: Korsningar mellan fyra vilda arter.
Blomning: Ofta enkla blommor i milt gult, rosa eller 
vitt. Tidig blomning.
Höjd: Varierar, 60–90 cm.
Härdighet: Örtartad, hela landet.

Ursprung: Vild art från Spanien och Portugal.
Blomning: Enkla rosa blommor. 
Doftar. Tidig blomning.
Höjd: 50–60 cm.
Härdighet: Örtartad, hela landet.
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Placering och plantering
Det finns alltså många olika sorters pioner, med olika 
uttryck och blomfärg, att välja bland. Det finns helt 
enkelt alltid en pion som passar. Att lyckas med pio-
ner är inte svårt, men för att få ännu vackrare och mer 
blomrika plantor är det vissa saker man ska tänka på 
när man planterar sina pioner. 

I fint sällskap
Pionen kan sättas ensam, som solitär, eller tillsam-
mans med andra växter i perennrabatten. När man 
kombinerar olika växter blir det vackrast om man sät-
ter växter med olika blomform tillsammans. Pionens 
stora och tunga blommor framhävs bäst i sällskap av 
småblommiga och skira växter. Pioner vill inte stå för 
instängda. Undvik att sätta den intill växter med tätt 
bladverk. Då kan luften inte cirkulera lika bra.

Pionen är en klassisk mormorsväxt, given i en gam-
maldags torparrabatt tillsammans med gammaldags 
perenner. Gör man istället en tuff kombination med 
nyare växter passar samma pion lika bra i en modern 
trädgård. Ofta är det sällskapet som styr, inte den pion 
man väljer. 

Välja plats
Pioner kan bli mycket gamla. Det lär finnas gamla 
plantor som blommat i 100–150 år på samma plats. 
Det är lika bra att välja platsen med omsorg redan 
från början, pionerna är nämligen inte så förtjusta i att 
bli flyttade, i alla fall inte för ofta och vid fel tidpunkt. 
Tänk också på att de blir stora och ymniga och kan 
behöva ordentligt svängrum för att kunna bli riktigt 

praktfulla. Pioner mår också bäst av att stå luftigt. Låt 
det vara minst 1,2 meter mellan plantorna. 

Såväl örtartade pioner som buskpioner vill stå i sol 
till halvskugga. Allra bäst blir en plats med vandrande 
skugga där solen inte lyser hela dagen. Då varar blom-
ningen längre och blomfärgen blir kraftigare. Det vik-
tiga är att de får sol några timmar per dag. Står de för 
skuggigt kan blomningen utebli. Sätt inte en pion där 
det vuxit en pion tidigare utan att byta jorden först. 
Plantera inte heller för nära stora träd eller buskar 
som stjäl näring och vatten från pionen.

Plantering av örtartade pioner 
Pioner finns att köpa som barrotade eller krukodlade. 
Pioner säljs barrotade när de är i vila, precis som rosor. 
De barrotade pionerna är enkla att skicka med posten 
eftersom de saknar jord, som både väger och skrym-
mer. I trädgårdsbutiken däremot står pionerna oftast i 
en kruka med jord. De kan säljas när som helst under 
trädgårdssäsongen, inte bara under vintervilan.

Bästa tiden att plantera barrotade plantor är alltså 
när de är i vila, från höst till tidig vår. Planteras de på 
hösten hinner fina, sugande rötter bildas och plantorna 
har lättare att komma igång på våren. Dessutom brukar 
höstarna vara regniga och blöta och då är vattningen 
inte lika viktig. Krukodlade pioner kan planteras när 
som helst under året, bara det går att gräva i jorden.

Gammaldags bondpioner i en modern trädgård på Chelsea 
Flower Show.
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Örtartade pioner trivs i de flesta jordar men allra 
bäst blir en djup, näringsrik och gärna något lerblan-
dad jord som samtidigt är väldränerad. En fingervis-
ning – trivs nässlor så trivs också pioner. Vilda arter 

vill däremot ha mer väldränerat. En plats där marken 
sluttar eller i ett stenparti blir perfekt. 

Jordlagret bör vara minst 50 centimeter djupt. Jor-
den får inte hålla för mycket vatten, särskilt inte vin-
tertid. Den befintliga jorden kan förbättras med väl 
förmultnad kompostjord eller väl brunnen kogödsel. 
Man kan också blanda i en näve benmjöl. Det inne-
håller fosfor som gynnar blomningen. Använd inte 
enbart planteringsjord. Den är för luftig och faller 
ihop för snabbt.

T v: Fröplantor av luktpion vid ett gammalt torp i 
Västergötland.

Nedan: Bondpionen ’Rosea Plena’ i en engelsk trädgård.




