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Konnässörsklubben
Botaniska trädgården, Carl Skottsbergs gata 22A, 413 19 Göteborg, 
www.gotbot.sekon.klubb@vgregion.se 

Temat för årets katalog är dolda skatter – växter som oförtjänt har kommit i 
skymundan. En kort inledning i ämnet finns på sidan 17.

Det här är den 20:e frökatalogen vi producerar. I texten finner ni tre symboler, 
nämligen F , som utmärker kundfavoriter från tidigare kataloger, N  som står för 
nyhet, en växt som aldrig tidigare har varit med i våra kataloger, samt B  som 
markerar begränsad frötillgång. Den symbolen har vi satt vid växter där vi vet att 
frötillgången är mindre än efterfrågan. Beställ dem gärna, men är ni sent ute så 
se det som en bonus om ni får dem. Komplettera gärna med något annat också! 
Saknas beställda fröer vid leverans så är de slut.

Sommarblomsfröerna är av oss utvalda och särskilt rekommenderade. 
 Fröer från perenner, stenpartiväxter, träd och buskar är insamlade i GBT under 
säsongen 2011. Vi vill understryka att man inom vissa släkten och arter aldrig kan 
gardera sig mot att hybridiseringar sker, vilket kan ge avvikande avkomma.
 Förvaringen av fröerna har varit föredömlig så grobarheten ska vara god. För 
varje växt kommer informationen i följande ordning: vetenskapligt namn, svenskt 
namn, ev. insamlings nummer, ev. lokal, beskrivning, såkategori, trädgårdsmiljö 
och pris. Med beställt frö följer förklaringar om såkategori och allmänna råd om 
frösådd (se även förklaring av såkategorier på omslagets tredje sida).

Beställning görs på medföljande blankett. Betalning sker via bankgiro eller med 
kort. Faktura sänds tillsammans med fröerna. Skicka inga pengar i förskott! Senaste 
beställning 2012-04-01 (lägg märke till angiven såtid för sommarblommor!).
 Vi anordnar också två olika lotterier. Mer därom på omslagets tredje sida..

Detta kan vara den sista tryckta konnässörsklubbskatalogen. Vi siktar på att lägga 
om klubben till en webb-butik; vi hade hoppats att detta skulle ha varit klart redan 
nu, men siktar i stället på att genomföra det med början från nr 26. På så sätt 
kommer ni att kunna se redan när ni beställer vilka frön ni kommer att få och vi 
kan ta med fler rariteter med begränsad frötillgång.

Försäljning i Botaniska 2011
Botaniskas butik är öppen vintertid 12-17; från april till oktober 10-19. 
Hortikulturella daglig varor, botaniska presenter och mer eller mindre levande 
souvenirer finns i stor mängd. Under sommarsäsongen står vagnarna utanför 
butiken med blommande perenner och ett sortiment av hortikulturella rariteter.
 Prenumerera på trädgårdens nyhetsbrev genom att anmäla dig till agneta.
green@vgregion.se.
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Utvalda & komponerade sommarblommor

Här i katalogens första del 
presenterar vi som vanligt ut-
valda och komponerade som-
marblommor. Men oj, oj, oj, 
snacka om att våra kära kun-
der var redo för lite kraftfulla, 
fräcka färger och former. Vi 
har aldrig fått så många fa-
voriter bland sommarblom-
morna som efter förra årets 
lilla kursändring. Och helt 
ärligt, vi fastnade för tanken 
själva! Trädgårdens plante-
ringar 2011 var fyllda av häf-
tiga amaranter, mustiga som-
marrudbeckior och mäng der 
med prydnadsgräs, se våra 
teman Böjelser & begär och 
Fruktmognad. I år har vi 
också glädjen att presentera 
en liten kol lektion färgstrå-
lande som marblommor 
kallad Simon’s Choice ur 
Simon Irvines installation 
»Löv kapellet«. Och vi glöm-
mer förstås inte pastellerna! 
Några helt underbara ny-
tillskott är strandnattljuset, 
förstaårsblommande lavendel, sommarmalvan ’New Dwarf Pink Blush’ och de 
ståtliga lejongapen ’Rocket Orchid’ och ’Rocket Pink’.

Med sommarblommor menar vi växter, som inte klarar en svensk vinter och 
därför hos oss är ettåriga. Några av dem går att så direkt utomhus på växtplat-
sen (framför allt de med sen såvecka), men vi utgår här ifrån att de odlas upp 
inomhus under våren och planteras ut i början på sommaren. För att lyckas 
med sommarblommor är det viktigt att förse dem med en god och lucker jord 
samt att gödsla regelbundet (minst var tredje vecka i rabatt, varannan i urna).  
 
I texten för varje växt finner du angivelse om vilka veckor som den är lämplig att 
så för att vara färdig att plantera ut i början av juni, t.ex. V 11-13. Välj den senare 
veckan om Du inte har tillgång till växthus, belysning eller motsvarande förhål-
landen.

Varje fröportion beräknas räcka till tjugo plantor om inte annat anges.

6. Amaranthus cruentus ’Twin Towers Red’ & 7. A. 
cruentus ’Velvet Curtains’ i bakgunden, rävsvans
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1. Ageratum hous-
tonianum ‘Butterfly 
Bicolor’, ageratum, 
40-50 cm. NYHET! 
Fantastiskt söt ny age-
ratum – som små dun-
bollar i din rabatt. V 
14-16. Se bild sid.3.   
 ......................... 25:- 

Alcea rosea, stockros, 
150 cm. Förstaårs-
blommande stockros 
lanserade vi i förra ka-
talogen, här ett par nya 
härliga sorter. Sås sna-
rast för att blomma re-
dan första sommaren.

2. ’Blackberry´ – helt fylld blomma, sköra lager på lager i rent vitt. .............. 40:-

3. ’The Bride´ - effektfull vinröd fylld blomma med mörk ådring i björnbärssvart.  
...................................................................................................................... 40:-

Amaranthus caudatus, rävsvans ca 100 cm. Rävsvansen är en svängig komponent i 
rabatten med sina surrealistiskt hängande »svansar«. V 14-16.

4. ‘Dreadlocks’, den här sorten tar alla pris och gör verkligen skäl för sitt namn, en 
mörkröd rasta-fläta. Stor favorit förra året. F  Spännande att kombinera med höga 
prydnadsgräs t.ex. Pennisetum ’Purple Majesty’.  ........................................ 25-

5.’Miriamelle’, ovanlig softad färg på den långa svansen. Ingår i temat ‘Böjelser &  
begär’ (10 frön). Se bild sid 14. ..................................................................... 30:-

Amaranthus cruentus, blodamarant. Blodamaranten är en otroligt effektfull växt 
för den som vill skapa en djärv eller dramatisk komposition. Den har till skillnad 
från rävsvansen upprätta plymer. Blommorna (plymerna) går även bra att torka. V 
14-16.  

6.’Twin Towers Red’, 100-150 cm. Helt galen ny amarant och vilket namn! 
Fräckare komponent får man leta efter. Ingår i temat Big Bang (10 frön). Se bild 
sid. 1. ............................................................................................................. 35:-

7.’Velvet Curtains’, 150 cm, stora plymer i mörkt sammetsrött och samma uppse-
endeväckande färg på bladverket. Ingår i temana Big Bang och Natt & dag. F
Se bild sid. 1.  ................................................................................................ 35:-

18. Lavatera trimestris ’New Dwarf Pink Blush’, 
sommarmalva



5

8. Camissonia bistorta, litet strandnattljus, 30-40 cm. 
Strandnattljuset är en sirligt elegant nyhet, rosa fjä-
rilslika blommor och effektfullt mörkröd på stjälken. 
Påminner en hel del om sommarljuset men lägre och 
färgstarkare. V  12-14.  Se bild sid. 3. ....................25:-

9. Consolida regalis ’Galilee Lilac’, riddarsporre, ca 100 
cm. Simon Irvine gästar trädgården med installationen 
»Lövkapellet« under sommaren 2011 och 2012. Bland 
kålhuvuden och pumpor har han planterat denna him-
melsblå riddarsporre. Luftig och vacker som en som-
marsky drar den blickarna till sig. Ingår i temat Simon’s 
choice. Se bild sid. 15. och sid. 16.  V 11-13.  .......25:-

Cosmos bipinnatus, rosenskära, 60-70 cm. Två nya 
fyllda sorter av en gammal kärlek, båda blev storfavoriter 
förra året. Tunna genomlysta kronblad och dilligt blad-
verk. V  16-18.

10. ’Double Click Rose Bonbon’, enastående vacker 
fylld rosenskära, liknar en liten rosa pion.F  .........40:-

11.’Double Click Snow Puff ’, samma som ovan men i 
renaste vitt. F  Se bild sid. 3.  ...............................40:-

Dahlia x pinnata, dahlia. För vart år som går märker vi 
här i trädgården hur intresset för dahlior ökar. Vår stora 
vackra dahliarabatt med över 100 olika sorter samlar hela 
tiden suckande beundrare. Vi håller nu också på att eta-
blera en intressant samling av vilda dahlior. Välkommen 
hit att titta till sommaren!

För alla er som inte har möjlighet att förvara dahliaknö-
lar inomhus över vintern erbjuder vi ett smakprov av 
några olika typer av sommardahlior, som kan odlas upp 
från frö till blom första året. V  14-16.

12. ’Cactus Flowered Mix’, kaktusblommande dahlia, 
150 cm. Röda, rosa, gula, vita, orange och tvåfärgade 
stora stjärnformade blommor lika kaktusens.  .......35:-

13. ’Mignon’ rosa, 40-50 cm, enkelblommande dahlia av 
mignontyp. Rosenkindad som ett barnansikte (10 frön).  
..............................................................................40:-

11. Cosmos bipinnatus 
’Double Click Snow 

Puff ’, rosenskära

1. Ageratum houstonia-
num ‘Butterfly Bicolor’, 

ageratum

8. Camissonia bistorta, 
litet strandnattljus
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14.’Pompone Mix’, pompom-
dahlia, 100 cm. Fascinerande 
perfekt bollformade blommor i 
gult, rött, orange, rosa och vitt.  
 ........................................30:-

15. Gaura lindheimerii ’The 
Bride’, sommarljus, 90-100 
cm. Det skira sommarljuset är 
den enda sommarblomma som 
bereddes plats i Ulf Nordfjells 
berömda Linnéträdgård, som 
nu har återuppstått i Växjö som 
en gåva till linnébygderna från 
Göteborgs botaniska trädgård. 
Vit med svagt rosa toning. Sås 
snarast. F  ...................... 35:- 
 
Helianthus annuus, solros. 
Den härligt robusta och livsbe-
jakande solrosen vänder sitt an-
sikte mot solen och följer dess 
gång under dagen. V  17-19.

16. ’Floristan’, 80-100 cm. Läckra brunrosa nyanser. Ingår i temat Böjelser & 
begär. Se bild sid. 14.   ..................................................................................30:-

17. ’Italian White’, 120 cm. Antikvit till ljusgul blomma med mörk mitt. Ingår i 
temat Natt & dag .........................................................................................25:-

18. Lavatera trimestris ’New Dwarf Pink Blush’, sommarmalva, 80-100 cm. 
NYHET! Enastående vacker sommarmalva – den kan man bara inte vara utan i en 
pastellfärgad komposition! Sommarmalvan är dessutom tacksamt rikblommande 
under hela sommaren. V17-19. Se bild sid 2.  ................................................40:-

Nicotiana alata grandiflora, stor blomstertobak, 80-100 cm. Helt annorlunda to-
bak med ett sirligare och mer ängslikt växtsätt. Som en vajande snårskog av små 
klockor. V 15-17.

19. ’Whisper Apple Blossom’ äppelblomsrosa, också den med lika nätta klockor.  
.......................................................................................................................35:-

20.’Whisper Rose Shades’, rosaröd med likaledes nätta klockor. Se bild sid. 9.  .   
..................................................................................................................... . 35:-

51. Scabiosa atropurpurea ’Blue Beau’, praktvädd
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21. Nicotiana langsdorffii ’Babybella’, 60-90 cm, 
blomstertobak. En ganska ny, pigg sort av blomsterto-
bak. Blommorna i vackert lackrött håller sig fräscha hela 
sommaren. Ingår i temat Böjelser & begär. V  13-15. Se 
bild sid. 14.  ........................................................... 25:-

22. Ptilotus nobilis ’Joey’, kattamarant, 30-35 cm. En 
helt bedårande nyintroduktion på marknaden sen ett par 
år. Blommorna bildar 5-7 cm tjocka, fluffiga ljust lilarosa 
ax. Blommar villigt hela sommaren, trivs bäst i soligt och 
varmt läge. F  Passar till temat Fruktmognad. Sås sna-
rast. (10 frön). Se bild sid. 7. ................................. 40:-

Rudbeckia hirta var. pulcherrima, sommarrudbeckia. 
Med sina stora blomkragar i lysande färger är rudbec-
kiorna underbara, rustika växter. Våga pröva en kraft-
full färgskala, du kommer inte att ångra dig! Kombinera 
gärna med prydnadsgräs och blått som hos en klarblå 
hösthimmel. V 12-14. Välj bland fyra nya sorter:

23. ’Capuccino’, 40-50 cm. Praktfulla blomkragar i 
höstligt mustiga färgschatteringar – brons, rostrött, gult. 
Ingår i temat Fruktmognad. Se bild sid. 12  ...... .30:-

24. ’Cherry Brandy’, 50-60 cm, mörkt körsbärsröd. Pas-
sar till temat Fruktmognad. Dramatisk! F  ........ 35:-

25. ’Maya’, 45-50 cm. Underbara fyllda, solgula blom-
korgar. Lyser upp vilken molnig dag som helst.Se bild 
sid. 5.  .................................................................... 35:-

26. ’Tiger Eye Gold’, 30-35 cm. »Leende guldbruna 
ögon..«, en knökfull bukett av glada, smörgula kragar 
med sammetsbruna ögon. Ingår i temat Fruktmognad.  
(10 frön). Se bild sid. 12. ....................................... 35:-

27. Salpiglossis sinuata ’Royale Chocolate’, trumpet-
blomma, 40-50 cm. Smäcker gammaldags sommar-
blomma, som är en fin komponent och alltid väcker in-
tresse från våra besökare. Här mörkt chokladfärgad på 
väg mot mahogny. Passar till temat Böjelser & begär. 
Se bild sid. 5. V 12-13.F  ..................................... 30:-

28. Salvia farinacea ’Fairy Queen’, daggsalvia, 40-50 
cm. Daggsalvian är en elegant sommarblomma, som 
skänker ett nobelt utseende åt varje växtarrangemang. 

34. Zinnia elegans 
’Meteor’, zinnia

25. Rudbeckia hirta var. 
pulcherrima ‘Maya’, 

sommarrudbeckia

27. Salpiglossis sinuata 
’Royale Chocolate’, 

trumpetblomma
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Här lilablå ax med vita inslag i blomman. Även stängeln är lilafärgad upptill. V 
12-14. Ingår i temat Lady & Lufsen, se bild sid. 13. ....................................25:-

Solenostemon scutellaroides, palettblad, 25-30 cm. Palettbladen finns numera i 
de mest häpnadsväckande färgställningar, som verkligen kan sätta extra piff på en 
anrättning. V 9-11.  .......................................................................................40:-

29. ’Chocolate Mint’ – Mörkchoklad-färgat bladverk med en florstunn, lysande 
mintgrön kantning. Ingår i temat Fruktmognad. Passar till temat Natt & dag. Se 
bild sid 8 (10 frön). F   ..................................................................................40:-

30. ’Wizard Scarlet’ – Otroligt effektfull! Bladverket har roströd mitt med lime-
gröna breda kanter. Solen lyser alla dagar i din plantering. F  Se bild sid. 8.  ......   
.......................................................................................................................25:-

31. Tagetes erecta fl pl ’Vanilla’, fylldblommig, stor tagetes, 35 cm. En ständigt 
efterfrågad annorlunda gräddvit tagetes. F  Ingår i temat Lady och Lufsen, se 
bild sid. 13 (10 frön). V 13-15.  ...................................................................... 35:.

32. Verbena bonariensis, jätteverbena, 150 cm. En ojämförlig, manshög favorit, 
som kan övervintras frostfritt. Sås snarast. Passar till temat Fruktmognad. ,  ....   
.......................................................................................................................25:-

61. Pennisetum glaucum  ’Purple Majesty’, pärlhirs (t.h.) 
& 62. Pennisetum macrourum ’White Lancer’, svansborstgräs
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Zinnia elegans, zinnia, är en stolt och vacker blomma 
som uppträder i många skepnader. V 14-16.                           

33. ’Bonita Yellow’, 25-30 cm – pigga små gula solar, 
ingår i temat Simon’s Choice. Se bild sid. 15.  ..... 30:-

34. ’Meteor’, 75 cm – en ståtlig zinnia i mycket eldig röd 
färg. »The winner takes it all ...« Den här zinnian slog 
rekord i förra katalogen. Ingår i temat Big Bang. F  Se 
bild sid. 5. ............................................................. 25:-                                                           

35. ’Profusion Knee High Red’, 30-40 cm – vibrerande 
röda små kragar med gul disk. Vävande växtsätt, ingår i 
temat Simon’s Choice (10 frön). Bild sid. 15 . .... 35:-

36.’Queen Red Lime’, 75 cm - anslående originell färg 
hos denna fyllda zinnia. Ingår i temat Böjelser & begär. 
Se bild sid. 7 & 14 . .............................................. 40:-       

Doftande sommarblommor

Doftande sommarblommor tillför en extra dimension 
till en plantering. Vill du särskilt satsa på en doftplante-
ring ger vi rådet att placera den i ett vindskyddat läge. I 
den stilla luften lyfts dofterna fram.

37. Agastache pallidiflora ssp. neomexicana ’Rose 
Mint’, kolibrimynta, 35 cm. Mattrosa, doftande blom-
mor med aromatiskt bladverk. Blommar tacksamt hela 
sommaren, älskad av bin, fjärilar och människor.  F . In-
går i temat Fruktmognad. V13-15. Se bild sid. 12.  ...  
.............................................................................. 30:-

Antirrhinum majus, lejongap, gammaldags romantiska 
lejongap finns i många olika tappningar. Doft- och fjä-
rilsväxt. V 14-16.

38. ’Black Prince’, 50-60 cm – i våra ögon den mest dra-
matiska av alla lejongap. Mörkt sammetsröd med mör-
kare bladverk och stjälkar. Ingår i temat Natt & dag (20 
frön) F  ................................................................ 30:-

39. ’La Bella Mix’, 50-60 cm – en färdig rabatt med bara 
lejongap i rosa, purpur, gult och vitt.  .................... 25:-

40. Antirrhinum majus, 
’Rocket Orchid’, lejongap

36.  Zinnia elegans 
‘Queen Red Lime’

zinnia

22. Ptilotus nobilis ’Joey’, 
kattamarant
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40. ’Rocket Orchid’ ,75-90 cm – Rocket-sorterna är en gammal kärlek här i Bota-
niska, men de går ofta bara att få tag på som blandningar, så passa på nu! Rocket är 
högre än andra lejongapssorter och fortsätter oförtrutet under hela sommaren att 
blomma högre och högre upp i toppen av axet, vilket ger en väldigt speciell effekt. 
Denna sort är daggigt blårosa och mycket eftertraktansvärd. Se bild sid. 7. ........   
.......................................................................................................................30:- 

41. ’Rocket Pink’, 75-90 cm – se ovan om Rocket. Här i läckert rosa tappning i 
temat Böjelser & Begär. Se bild sid. 14. .......................................................30:-

Lathyrus odoratus, luktärt, 2-3 m (klä tt rare), doftande, fjärilslika blommor. Våra 
kunder älskar den här växten och varje år försöker vi möta intresset med nya här-
liga färgställningar. F Blommar rikligt om man klipper bort överblommat och 
fröbaljor. V 18-20. (15 frön).

42. ’The Blues Mix’ – ny blandning i musikserien. Bluesiga toner av blått och lite 
vitt ............................................................................................................... 30-:-

43. ’High Scent ’ – den mest doftande, vit med lilablå ådring.  ......................30:-

44.’Night & Day’ - dramatisk blandning av rent vita och djupt svartröda blom-
mor. Passar till temat Natt & dag .................................................................35:-

46. ’Zorija Rose’ –  glödande cerisröd  ........................................................35:-

29. Solenostemon scutellarioides 
’Chocolate Mint’, palettblad

30. Solenostemon scutellarioides 
’Wizard Scarlet ’, palettblad
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47. Lathyrus odoratus ’Fantasia Mix’, luktärt, 25 cm, 
knubbig minivariant av luktärt med samma ljuvligt dof-
tande blommor. F  En färdig bukett i vitt, purpur, ljus- 
och mörkrosa, lila och tvåfärgat rosa. Gör sig särskilt bra 
i krukor och urnor, men även till rabatten. V 18-20. (15 
frön).  .................................................................... 30:-

48. Lavandula angustifolia ’Ellagance Purple’, laven-
del, 15-20 cm. NYHET! Förstaårsblommande lavendel 
- en riktig höjdare till nyhet! Vacker, tålig, rikblomman-
de. Ingår i temat Fruktmognad. Sås snarast! Se bild 
sid. 12. ................................................................... 35:-

49. Nicotiana Sanderae ’Affinis’, blomstertobak, 50-60 
cm. Rent vita blommor som doftar starkt och härligt om 
kvällen. V 13-15.  .................................................. 25:-

Scabiosa atropurpurea, praktvädd, 80-90 cm. Luftigt 
eleganta blommor som svävar likt fjärilar i rabatten. 
Doft- och fjärilsväxt. V 16-18. 

50.’Black Knight ’ - mörkt, mörkt svartröd. F  Ingår i 
temat Natt & dag. ............................................... 30:-

51. ’Blue Beau’ - Lätt som en sommarfjäril. Se bild 
sid.4. .....................................................................35:-. 

Tropaeolum majus, indiankrasse, 20-30 cm. Den alltid 
lika generöst växande krassen har också milt doftande 
blommor. V 15-17 (20 frön). Välj bland två sorter:

52.’Alaska Mix’ – om och om igen! Vi tror snart inte 
våra ögon, detta är den mest hållbara kundfavoriten ge-
nom åren! ( Ja, även denna gång!) Med sin snödriva till 
bladverk utgör den en hel komposition i sig själV  Gula 
och orange blommor. F . ...................................... 30:-

53.’Night & Day’ – dramatiskt kontrasterande bland-
ning av gräddfärgade och mörkt svartröda blommor. F  
Ingår i temat Natt & dag.  .................................  35:-

58. Ipomoea niil ’Grand-
pa Ott ’, kejsarvinda

57. Eccremocarpus sca-
ber , fackelranka

20. Nicotiana alata gran-
diflora ’Whisper Rose 
Shades’, blomstertobak
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Klättrande sommarblommor 

Det är bara fantasin som sätter gränser för vad du kan åstadkomma med de klätt-
rande växterna. Du kan bygga valv eller hyddor, som du låter klättrarna täcka. Du 
kan förvandla din balkong till en doftande berså av t.ex. luktärt och klockranka. De 
kan klättra på det mesta – spaljéer, grenar, staket, trappräcken eller uppspändatrå-
dar. Och glöm inte att du kan lyfta din rabatt till högre höjder genom att använda 
klättrare på någon typ av »topp« eller ställning. 

Titta på bilden av förra årets ”lusthus” härovan! I augusti har klockrankan vuxit 
ända upp i taket.

Cobaea scandens, klockranka, 2-4 m. Imponerande jättestora, klockor stiger i slu-
tet av sommaren fram ur det kraftiga mörkvioletta bladverket. V 13-15 (15 frön). 
Kraftigväxande.

54. Mörkvioletta klockor. ...............................................................................35:-

55. ’Alba’ – rent vit variant med lika imponerande storlek på klockan. Se bild sid. 
11.  .................................................................................................................35:- 

»Lusthuset« med bl.a. 55. Cobaea scandens ’Alba’
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56. Dolichos lab-lab ’Ruby Moon’, hjälmböna, 2-3 m. 
Mycket dramatisk växt med mörkt rödanstruket blad-
verk och ljust purpurfärgade blommor. Efter blom-
ningen bildas mörkt purpurfärgade baljor av lika stort 
prydnadsvärde som blommorna. De är dessutom ätbara. 
Kraftigväxande. V 15-17 (15 frön). F  Se bild sid. 11.   
............................................................................. 35:-

57. Eccremocarpus scaber , fackelranka, 2-3 m. Tub-
formade blommor i rött, orange och gult. Se bild sid. 9. 
Svår att få tag på. V 13-15.  ................................. 25:-

58. Ipomoea niil ’Grandpa Ott ’, kejsarvinda, 2-3 m. 
Effektfull färgkombination med klarblå blomma och 
mörkare purpurstrimmor. Massor av spröda, trumpet-
formade blommor i ett frodigt bladverk. Se bild sid. 9. V 
14-16. (15 frön).................................................... 25:- 

Se även Lathyrus odoratus, luktärt, nr 40-44 un-
der rubriken Doftande sommarblommor.

59. Maurandya barclaiana ’Exotic Pride’, maurandia, 
1-2 m. Förr kallad lejongapsranka, precis så ser den 
nämligen ut! Lika vacker i hanging basket som klätt-
rande på spaljé. Trivs bäst med lite skugga runt fötterna. 
Blåvioletta lejongapslika blommor under hela somma-
ren. Se bild sid. 11. V 15-17. (10 frön).  ............... 40:- 

Prydnadsgräs

Gräsen blåser liv i din plantering på ett sätt som inga 
andra växter kan. Vi kan inte nog betona hur viktiga de 
är för att tillföra ett arrangemang nya dimensioner av 
rörelse, av ljus och skugga. De rör sig för minsta fläkt i 
smekande, blanka rörelser eller skänker dis och mjukhet. 
Men de kan också bidra med formstarka ax som pärl-
hirsen eller dunborstgräset. Lägg märke till att vi nästan 
alltid har med ett prydnadsgräs i våra kollektioner nu-
förtiden!

60. Lagurus ovatus, harsvans, 25-35 cm. Ulliga, gulliga 
små harsvansar som skänker mys och mjukhet till rabat-
ten. V 14-16. Ingår i temat Lady & Lufsen. Se bild sid. 
13 ......................................................................... 25:-

59. Maurandya scandens 
‘Exotic Pride’ maurandia

56. Dolichos lab-lab 
’Ruby Moon’, hjälmböna

55. Cobaea scandens 
’Alba’, klockranka
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61. Pennisetum glaucum ’Purple Majesty’, pärlhirs 120-150 cm. Kraftfullt, dra-
matiskt prydnadsgräs med upprätta vinröda ax. V 14-16. Passar till temat Frukt-
mognad. Se bild sid. 6. (10 frön) . ................................................................ 40:-

62. Pennisetum macrourum ’White Lancer’, svansborstgräs, 80-100 cm. Smäck-
ra blonda ax. Smala upprättväxande blad - ett mycket elegant prydnadsgräs. F  
Ingår i temat Big Bang (10 frön). Se bild sid. 6. Sås snarast. ..................... 35:-

63. Pennisetum villosum, dunborstgräs, 70 cm. Duniga, tjocka ax, som solen lyser 
vackert genom. Se bild sid. 13. V 11-13. ....................................................... 25:-

64. Setaria atropurpurea viridis ’Caramel’, prydnadshirs, 90 cm. Eleganta, gyl-
lenbruna ax (som crème caramel). Detta nytillskott är enastående vackert både i 
planteringar och buketter. F Tål värme och torka. V 11-13. Ingår i temat Böjelser 
& begär, se bild sid. 14. ................................................................................ 25:-

65. Komposition Fruktmognad
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Kollektioner

Kollektionerna Fruktmognad, Böjelser & begär och Simon’s Choice är axplock 
ur trädgårdens sommarplanteringar 2011.

65. Fruktmognad Se bild sid. 12.
Mättade färger i gult, rost, brunt och mahogny hos sommarrudbeckior, pärlhirs 
och palettblad bär upp temat. De mustiga starka färgerna kombinerat med disigt 
violetta toner hos kolibrimynta, lavendel och fjäderborstgräs vill skapa en känsla av 
sensommar och skördetid. Av mogen frukt, dagg och morgondimmor.

Agastache pallidiflora ssp. neomexicana ’Rose Mint’, kolibrimynta, se 37. Bild 
sid. 12. 
Lavandula angustifolia ’Ellagance Purple’, lavendel se 48, bild sid. 12
Pennisetum glaucum ’ ’Purple Majesty’, pärlhirs, se 61, bild sid.  6.
Rudbeckia ’Capuccino’, sommarrudbeckia se 23, bild sid. 12.
Rudbeckia ’Tiger Eye Gold’, sommarrudbeckia se 26, bild sid. 12.
Solenostemon scutellaroides, ’Chocolate Mint ’, palettblad se 29, bild sid 8.
.......................................................................... Hela kollektionen …190:-

Tillval: nr 24 Rudbeckia. ’Cherry Brandy’, nr 22. Ptilotus nobilis ’Joey’, katt-
amarant och nr 32 Verbena bonariensis, jätteverbena passar också fint till Frukt-
mognad.

63. Pennisetum villosum, dunborstgräs 70. Komposition Lady & Lufsen
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66. Böjelser & begär Se bild 
sid. 14.
Många av sommarblommorna 
i denna komposition har lock-
ande sortnamn som ’Hot Cho-
colate’, ’Lemon Twist’ och ’Ca-
ramel’. Dessa gommens fres-
telser och de många tobaks-
plantorna kombinerat med ett 
antytt lusthus (se bild sid 10) 
för hemliga möten gav upphov 
till namnet Böjelser & begär. 
Färgerna tonar från dovt brun-
rosa till ljusare gammelrosa 
med komplementfärger i lime-
gult och mörk choklad. Särskilt 
spännande nyheter är den höga 
zinnian ’Queen Red Lime’ och 
rävsvansen ’Miriamelle’, som 
båda kombinerar rosa och lime 
i sina blomställningar. 
Amaranthus caudatus ’Miria-
melle’, rävsvans, se 5.
Antirrhinum ’Rocket Pink’, 
lejongap, se 41.
Helianthus annuus ’Floristan’
solros, se 16.
Nicotiana langsdorffii ’Baby-

bella’, blomstertobak, se 21,
Setaria atropurpurea viridis
’Caramel’, prydnadshirs, se 
64. enskild bild sid  14. 
Zinnia elegans ’Queen Red 
Lime’, zinnia, se 36
 ....Hela kollektionen  160:-

Tillval: nr 27 Salpiglossis 
sinuata  ’Royale Chocolate’,
trumpetblomma, passar ock-
så
fint till Böjelser & begär.

64. Setaria atropurpurea viridis ’Caramel’, prydnadshirs

66. Kompositionen Böjelser & Begär
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67. Simon’s Choice Se bild sid. 15.
I somras och sommaren 2012 gästar oss Simon Irvine med sin installation »Lövka-
pellet«. Det är en korslagd valvgång, som mot slutet av sommaren är helt övervux-
en av frodiga pumpor och klockranka. Runtom växer ståtliga grönsaker och bland 
dem färgstarka sommarblommor. Gör som Simon – förvandla ditt grönsaksland 
till en prunkande blomsterbädd!
Consolida regalis ’Galilee Lilac’, riddarsporre, se 9. Se enskild bild sid.  16,
Zinnia elegans ’Profusion Knee High Red’, zinnia, se 35.
Zinnia elegans ’Bonita Yellow’, zinnia, se 35. 
.......................................................................................Hela kollektionen 65:-

68. Big Bang
Big Bang är en komposition som det slår gnistor om. Mörkröda amaranter skjuter
som raketer mot skyn, medan zinnian slår ut sina eldblommor. Svansborstgräset
efterglöder med smala, ljusa tomtebloss.
Amaranthus cruentus ’Twin Towers’, blodamarant, se 6. Se bild sid. 1.
Amaranthus cruentus ’Velvet Curtains’, blodamarant, se 7. Se bild sid. 1.
Pennisetum macrourum ’White Lancer’, svansborstgräs, se 62. Se bild sid. 6.
Zinnia elegans ’Meteor’, zinnia, nr 34. Se bild sid  5.
.......................................................................................Hela kollektionen 110:-
Tillval: nr 35  Zinnia elegans ’Profusion Knee High Red’ , zinnia, passar också 
fint till Big Bang

67. Komposition Simon’s Choice
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69. Natt & dag

Och så var det den lilla svarta – den har 
ju nästan blivit tradition nu! Mörkret är
som alltid spännande och lockande, 
men i år väljer vi kontrasten och låter 
ljuset stå mot mörkret. Vitt och grädd-
vitt mot nästan-svart mörkt purpur och 
mahogny.
Amaranthus cruentus ’Velvet Cur-
tains’, blodamarant, se 7. Se bild sid. 1.
Antirrhinum majus ’Black Prince’, le-
jongap, se 38.
Helianthnus annuus ’Italian White’, 
solros se 17.
Scabiosa atropurpurea, ’Black 
Knight’, praktvädd, se 50.
Tropaelomum ’Night & Day’, indian-
krasse, se 53.
.....................Hela kollektionen 135:-

Tillval: nr 44. Lathyrus odoratus
’Night & Day’, luktärt, och nr 29 Sole-
nostemon scutellar oides ’Chocolate
Mint’, palettblad, passar också fint till 
Natt & dag.

70. Lady & Lufsen

Se bild sid.13.Klassiskt elegant och mjukt lurvig på samma gång. Som en välsmin-
kad lady i angorajumper.
Lagurus ovatus, harsvans, se 60.
Salvia farinacea ’Fairy Queen’, daggsalvia, se 28.
Tagetes erecta fl pl ’Vanilla’ fylldblommig stor tagetes, se 31.
........................................................................................Hela kollektionen 65:-

9. Consolida regalis ’Galilee Lilac’, 
riddarsporre
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Dolda Skatter

Efter många års erfarenheter av Konnässörsklubbens frölista har vi ringat in en 
särskild kategori växter. Växter som vi bara inte kan förstå varför de säljer så dåligt 
fast de är så himla bra. »Hur tänker folk egentligen när de köper den men inte den 
här?«. »Fattar de inte vad de går miste om?«
 För att råda bot på detta gör vi här en specialare där vi marknadsför trädgårds-
mästarnas förbisedda favoriter. En samling växter som kanske inte är så flashiga 
att de hamnar i trädgårdspressens reportage, men lättodlade växter som berikar 
trädgården med hög kvalitet inom respektive genrer. Färg, storlek, form, komplet-
teringsförmåga, livslängd, friskhet, växtsätt …
 Vid skrivandet har vi tittat igenom de sjuttiosju objekten och gång på gång 
konstaterat: »Herregud, säljer inte den bra – det kunde man bara inte tro.« Så bjud 
upp de hortikulturella panelhönorna, i slutändan är det ändå alltid dem man gifter 
sig med!

Frö till de växter som listas nedan är insamlat i Göteborgs botaniska trädgård 
under 2011. Vi vill understryka att man inom vissa släkten och arter aldrig kan 
gardera sig mot att hybridiseringar kan ske, vilket ger avvikande avkomma.

87. Campanula carpatica var. turbinata, liten karpaterklocka
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 Förvaringen av fröerna har varit föredömlig så gro-
barheten ska vara god. För varje växt kommer informa-
tionen i följande ordning: vetenskapligt namn, svenskt 
namn, ev. insamlingsnummer, ev. lokal, beskrivning, så-
kategori, trädgårdsmiljö och pris. Med beställt frö följer 
förklaringar om såkategori och allmänna råd om frösådd.

71. Aconitum orientale (Ryssland: NV Kaukasus): 80-
120 cm, friskt gröna, djupt flikade blad och långsmala 
stormhattar i  vitt. En lysande prydnad som blommar 
länge.  ............................ Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
72. Aconitum variegatum, brokig stormhatt: Upp till 
120 cm, handflikiga, mörkgröna blad, blå blommor med 
vita fläckar. En storblommig, styv och frisk stormhatt!   
 ...................................... Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
73. Aconogonon alpinum, alpslide (Ryssland: Pamir, 
Pamir-Alai Mts.): 100-150 cm, små vita blommor i täta 
klasar. Före detta Polygonum alpinum. Mycket vacker 
solitär och till förvildning.   .........................................   
 .......................................... Kat. 1, solitär / rabatt, 25:-
74. Actaea erythrocarpa, röd trolldruva (Ryssland: 
Perm): 60 cm, vackra flikade blad, små vita blommor och 
lysande röda bär i klasar. En långlivad och pålitlig perenn 
som pryder sin plats i skuggan. De lackröda, glänsande 
bären sitter kvar som en utdragen blomning långt in på 
hösten. Se bild sid. 18.  ............ Kat. 3, skuggparti, 25:-
75. Adenophora stenanthina (Ryssland: Primorsky): 70 
cm. Lansettlika, strödda blad. Grenad blomställning med 
talrika, nickande, drygt centimeterstora ljusblå klockor 
med utstickande pistill. Gullig blåklockesläkting som 
ger en skir, ljusblå volym i rabatten framåt sensommaren. 
Se bild sid. 21.  .............. Kat. 2, stenparti / rabatt, 30:-
76. Albuca humilis, albuka (Sydafrika): Rosett av smala 
jordblad och en 10 cm hög fågrenad stängel. De centi-
meterstora karakteristiska albukablommorna liknar fel-
vända snödroppar, vackert tecknade i vitt, rosa och grönt. 
Väldoftande, synnerligen söt sydafrikan.   ...................   
 ...............................................Kat. 1, varm rabatt, 35:-
77. Alcea rugosa, gul stockros: 150 cm, korrugerade 
blad, massor av stora, gula malvablommor. En pampig, 
pålitlig, perenn stockros. Lättodlad och oumbärlig.  Se 
bild sid. 19.  .................................... Kat. 1, rabatt, 30:-

74. Actaea erythrocarpa, 
röd trolldruva

105. Eleutherococcus 
setchuenensis, 

sichuanstickaralia

140. Syneilesis palmata, 
parasollstånds
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78. Allium cernuum, prärielök (F&Z 365 E, USA: 
Washington): 30 cm, klarrosa, elegant nickande klock-
or i flock. En mycket lättodlad och vacker allium från 
Nordamerika. Sommarväxande, blommar i juni  ...........
....................................... Kat. 2, stenparti / rabatt, 30:-
79. Allium cyathophorum var. farreri, farrerlök: 20 cm, 
intensivt rödvioletta blommor, uppåtriktade i knopp, 
sedan nickande. En lättodlad och vacker sommarblom-
mande dvärglök.  ............ Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
80. Allium wallichii, nepallök: 30-75 cm, stjärnformade 
purpurvioletta blommor i 5-7 cm bred flock på efter-
sommaren. En värdefull, sen lök att fylla upp med bland 
bedagade asiatiska primulor och bergvallmo. Vild i Hi-
malaya. Används bl a i det nepalesiska köket. Nödvän-
dig om man skall tillaga dal (nepalesisk grönsaksgryta). 
Bladen används ofta torkade och fräses i smör för att 
utveckla sin smak. Se bild på omslaget!  ........................
.................................. Kat. 2, stenparti / torvparti, 30:-
81. Allium victorialis ssp. platyphyllum, stor seger-
lök (H&S 92-321g, Sydkorea: Ullung-do): 50-70 cm. 
Grön- eller gulvita blommor i en klotrund blomställ-
ning, liljekonvaljlika, mörkgröna blad i täta tuvor. Se-
gerlöken har tillskrivits både magiska och medicinska 
egenskaper. En utmärkt lundart till långvarig prydnad.  
.................................................Kat. 2, skuggparti, 30:-
82. Anemone rivularis, bäckanemon: 50 cm, handfli-
kiga blad, vita, svartståndade blommor med blå utsidor 
i elegant flock. Snygg och pålitlig sak som står fint mot 
en vattenspegel eller en porlande bäck, eller rentav en 
klippt häck.  ................... Kat. 2, torvparti / rabatt, 25:-
83. Aquilegia einseleana, klippakleja (Italien: Lombar-
dia, Alpi Orobi): 25 cm, lågt glänsande bladverk, stora 
blåvioletta blommor. Vacker dvärgakleja.  ......................
....................................................Kat. 2, stenparti, 25:-
84. Aster amellus, brittsommaraster (Slovenien): 40-
60 cm hög, månggrenig perenn. Violetta korgar med 
gult centrum. Blommar i augusti-september. Växer vild 
i skogsbryn i Sydeuropa. En favoritklassiker för sen 
blomning.  ...................... Kat. 4, stenparti / rabatt, 25:-
85. Bensoniella oregana: Liten tuvad stenbräckeväxt, 
med ett friskt glänsande bladverk. 30 cm höga blom-
stänglar med små vita blommor i ax.  En skogsväxt 

135. Sphaeralcea mun-
roana, klotmalva

77. Alcea rugosa, 
gul stockros

101. Delphinium 
maackianum,

amurriddarsporre
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som ska stå så att man 
kommer åt att njuta av 
blommor och fröställ-
ningar i detalj.  ........   
Kat. 5, torvparti, 30:-
86. Campanula bar-
bata, skäggklocka 
(Schweiz: Vaud): Ro-
setter av gulgröna blad 
med håriga, ljusblå 
klockor på 30 cm höga 
stänglar. Tvåårig, men 
självsår sig på plats. 
En udda, lurvig klocka 

med stort prydnadsvärde.  ........................................Kat. 2, stenparti / rabatt, 30:-
87. Campanula carpatica var. turbinata, liten karpaterklocka: 20 cm, kuddar av 
små blad, späd och vacker, ljust blå öppna klockor. Den finaste formen av karpater-
klocka. Bladkuddarna blir totaltäckta av stora, uppåtvända klockor. Se bild sid. 17.  
............................................................................................Kat. 2, stenparti, 25:-
88. Campanula lactiflora, mjölkklocka (Turkiet: Gümüshane, Soganli Dag): 140 
cm, ljus fin grönska. Massor av ljust blåvioletta klockor. En intressant vildform av 
denna kaukasisk-turkiska trädgårdsklassiker.  ......................... Kat. 2, rabatt, 25:-
89. Campanula latifolia ‘Lotzes Dark Bells’, hässleklocka: 100 cm. En av de 
vackraste och mörkaste blå hässleklockor vi skådat. Den fick namnet ’Lotzes Dark 
Bells’ efter den tyske frödonatorn Peter Lotze. Retzius (1806) skriver följande: 
»Både rötter och de späda skotten ätes i Sallat, och de späda bladen nyttjas til 
stufning, Normannen kokar den i grönkål. Hästen, Fåret och Geten äta den. Den 
pryder ock sin plats i större Lustqwarter.« .............................xKat. 2, rabatt, 25:-
90. Campanula ochroleuca, mjölkhjärtklocka (Ryssland: Kaukasus): 40 cm, hjärt-
lika blad, gräddvita klockor. En geografisk variant av hjärtklocka som inte är inva-
siv, en riktigt fin perenn. Se bild sid. 33.   ...............Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
91. Campanula pyramidalis, pyramidklocka, Arons stav: Upp till 150 cm, tvåårig, 
från bladrosetten utvecklas en, i bästa fall, mer än meterhög blomspira med mäng-
der av 3 cm vida, blå klockor. En imponerande blomning värd att vänta på. Se bild 
sid. 21.  ...................................................................Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
92. Campanula sarmatica, ryssklocka (Ryssland: Kaukasus): 30 cm. Täta blad-
tuvor ur vilka de mångblommiga stänglarna sticker upp och exponerar de stålblå 
klockorna. En riktigt snygg och prydlig art.  ..........Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
93. Centaurea macrocephala, gulklint (Georgien: Kaukasus): 100 cm. En ståtlig 
och robust perenn med guldgula, klotformiga, 10 cm vida blomkorgar. Storvuxen 
klint med gul kalufs! En imponerande, klassisk solitärperenn. Se bild sid. 31.  ....  
...............................................................................Kat. 4, solitär / stenparti, 25:-

100. Deinanthe bifida, vit lundsköna
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94. Chelone glabra, vit sköldpaddsört: Upp till 150 cm. 
Styvt upprätt perenn med motsatta, mörkgröna blad. 
Vita eller rosa blommor, ca 2,5 cm långa i tät, toppställd 
klase under augusti-september. Amerikansk multimedi-
cin: Abenaki-, Micmac- och Malecite-folken i New 
England använde den som p-piller, Cherokeserna som 
febernedsättande samt mask- och laxermedel. Unga 
skott steks och äts som aptitretare.  ................................
.................................... Kat. 2, rabatt / skuggparti, 25:-
95. Cirsium purpuratum, japansk nicktistel ( Japan: 
Yamanashi): 30 cm, stora nickande korgar, rödvioletta 
blommor. Mycket vacker. Fröet är insamlat på ett hög-
vuxet exemplar med stora korgar. En av de vackraste tist-
larna, och då finns det många. Se bild sid. 27,  ...............
.........................................................Kat. 4, rabatt, 25:-
96. Codonopsis clematidea, porslinsklocka (Tadzjikis-
tan: Pamir, Mortravn): 50 cm, ljusvioletta klockor med 
mörka nerver och orange honungsmarkeringar. Oer-
hört vackert tecknad, lättodlad exotisk klocka med en 
lätt rävaktig odör. Spännande, snygg och speciell i solig 
rabatt.  ............................ Kat. 2, stenparti / rabatt, 30:-
97. Crepis aurea, gullfibbla (Österrike: Land Salzburg.): 
15 cm, maskroslika rosetter, intensivt guldorange, stora 
fibbleblommor. Glöder värre än värsta majbraseresterna, 
men gör det i juli! Ovanlig fibbla från bergstrakter i 
Mellan- och Sydeuropa. Se bild sid. 35.  ........................
....................................... Kat. 4, stenparti / rabatt, 25:-
98. Cryptomeria japonica, kryptomeria: Upp till 10 m 
högt barrträd. Upprättväxande med luftig grönska som 
drar åt brons under vintern. Rödaktig, flagande bark. 
Zon 1-3. Snabb, lätt och exotisk. Odla din egen skog!  .
........................................Kat. 2, solitär / buskage, 25:-
99. Daphne mezereum f. alba, vit tibast: 50-80 cm. 
Knotigt växande buske med ljus bark och ljusgröna 
blad i skottopparna. Blommorna är vita och oerhört 
starkt väldoftande. Frukter vackert orange. En rikblom-
mig buske som är bland de tidigaste juvelerna på våren. 
Mycket giftig och bars bland annat i Dalarna som skyd-
dande amulett mot ormbett. Zon 1-4.  ..........................
...................................Kat. 2, skuggparti / buskage, 35:-
100. Deinanthe bifida, vit lundsköna: 25 cm, styv stjälk 
toppad av en bladkrans. Ur dess centrum kommer pors-

75. Adenophora 
stenanthina

136. Symphyandra 
hofmannii, 

elfenbensklocka

91. Campanula 
pyramidalis, 

pyramidklocka
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linsaktiga, vita, nick-
ande blommor. Vacker 
och egendomlig, men 
oväntat lättodlad. Se 
bild sid. 20. .................
Kat. 5, torvparti, 35:-
101. Delphinium 
maackianum, amur-
riddarsporre (Ryss-
land: Primoriensis, 
Lasovij): 1 m. Ståtlig 
riddarsporre med tät 
spira av förhållandevis 
små, purpurblå blom-
mor. Stadigt växtsätt 

som klarar en del skyfall. En spännande växt från amurtigerns hemtrakter. Se bild 
sid. 19.   ................................................................. Kat. 2, stenparti / rabatt, 35:-
102. Digitalis ciliata (Ryssland: C. Kaukasus): 50 cm, sågtandade blad och fint 
håriga, blekgula fingerborgar med tunna, violetta markeringar. En spännande , 
prydlig kaukasisk, endemisk perenn för soligt läge. Tål torka.  .............................  
.............................................................................. Kat. 1, stenparti / rabatt, 25:-
103. Digitalis grandiflora, gul fingerborgsblomma (Slovakien: Nizke Tatry): 50 
cm, perenn, fyra cm stora svavelgula blommor i tätt ax. Ännu en snyggt förpackad 
hjärtmedicin. Gul fingerborgsblomma är en negligerad juvel. En lättodlad, frisk, 
storblommig perenn med ett styvt upprätt växtsätt. Platsar i alla trädgårdar. Se bild 
sid. 33.  ................................................................................... Kat. 1, rabatt, 25:-
104. Digitalis lutea ssp. australis, liten fingerborgsblomma (Italien): 45 cm, små 
svavelgula blommor i tätt ax på en rak spira. Sirlig och dekorativ med ett friskt 
bladverk. Fin i kombination med gul fingerborgsblommma. Underarten australis 
kommer från C och S Italien och Korsika.  ........................... Kat. 1, rabatt, 25:-
105. Eleutherococcus setchuenensis, sichuanstickaralia (SAE 1757, Kina): 2 m 
hög  buske med trefingrade blad och svarta frukter. Kina stängdes för västerlän-
ningar 1949. Den siste att samla där var Joseph Rock. Inga växtsamlare tilläts där-
efter resa i Kina förrän 1980 och Göteborgs botaniska trädgård fick ta del av det 
material som då samlades in. Det har visat sig att vi kanske är ensamma om att ha 
kvar material av denna stickaralia i kultur. Så passa på!  Zon 1-2? Se bild sid. 18.   
........................................................................... Kat. 3, skuggparti / solitär, 25:-
106. Eremurus stenophyllus, gul stäpplilja: 60-100 cm. Stor rosett av smala blad. 
Lång blomspira med otaliga, guldgula blommor. Soligt, varmt och väldränerat läge. 
Att få upp en egen stäpplilja i blom från frö borde vara varje trädgårdsägares utma-
ning! Se bild sid. 27.  .................................................... Kat. 2, varm rabatt, 30:-
107. Festuca punctoria, sylsvingel: 30 cm. Ett litet näpet, men förrädiskt, pigg-

110. Heliopsis helianthoides var. scabra, dagöga
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svinsgräs med täta tuvor av sylvassa, blågröna blad. Syl-
svingel - gräset som sticks utan att vara vasst!  ..............
...................................................Kat. 2, stenparti, 30:-
108. Gentiana asclepiadea, knippgentiana: 50 cm, friskt 
gröna långspetsiga blad, vackert bågformade skott med 
många och rätt stora mörkblå klockor i ensidig klase. 
En växt alla stannar till vid när den blommar i augusti-
september. Vi fortsätter oförtrutet att erbjuda denna 
eminenta trädgårdsväxt.  Se bild sid. 23.  .......................
...............................Kat. 2, torvparti / skuggparti, 25:-
109. Gentiana lutea, gullgentiana (Schweiz: Jura): 
Praktfull, meterhög, gulblommig perenn från bergsäng-
ar i central- och sydeuropa. Stora, brett lansettlika blad 
och massor av små, gula blommor. Extremt långlivad när 
den väl är etablerad. Den kraftiga jordstängeln innehål-
ler ett mycket bittert ämne, som används vid framställ-
ning av alpländernas beryktade Enzian Schnapps. Se 
bild sid. 23. ..........................Kat. 2, solitär / rabatt, 25:-
110. Heliopsis helianthoides var. scabra, dagöga (Ka-
nada: Ontario): 100 cm, buskaktigt växtsätt. Stänglar 
grenade med lansettlika blad. Blommor som små solro-
sor. Utmärkt snittblomma. En lättodlad perenn från den 
amerikanska prärien. Se bild sid. 22.   ............................
.......................................... Kat. 4, solitär / rabatt, 25:-
111. Heliosperma alpestre, alpglim (Österrike: Stei-
ermark): 15 cm. Mattor av små blad med vita-ljusrosa, 
fransade blommor. En utsökt skir, rikblommig glimart 
för skimmereffekter. Bedårande söt.  ..............................
...................................... Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
112. Hypericum bupleuroides (Georgien: Guria): 50 
cm hög. Intressant art med sammanväxta blad som bil-
dar skålar runt stängeln. Blommor gula, 3-4 cm breda i 
knippen. Mycket dekorativ och udda! En nyintroduk-
tion som kommer att bli en trädgårdklassiker. Se bild 
sid. 23.  ......................Kat. 1, stenparti / torvparti, 30:-
113. Hypericum cerastoides, försommarjohannesört: 
25 cm. Tätt med små, olivgröna blad och gula johan-
nesörtblommor ca 2,5 cm i diameter. Utmärkt stenpar-
tiväxt med nedliggande, krypande växtsätt och extremt 
rik blomning. Utmärkt i torra lägen. Se bild sid. 33. ......
...................................................Kat. 1, stenparti, 25:-
114. Iberis aurosica, dvärgiberis (Frankrike: Hautes Al-

109. Gentiana lutea, 
gullgentiana

108. Gentiana asclepia-
dea, knippgentiana

112. Hypericum 
bupleuroides
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pes, Massif de l’Aurouze.): 5 cm hög kudde av mörkgröna blad som blir helt dold 
av vita blommor med rosa touch. Liten, fin bakelselik rasmarksväxt. Kortlivad men 
självsår sig. Testa den i grusgångar och plattfogar.  .............Kat. 2, stenparti, 25:-
115. Iris setosa, tuviris (Kanada): 15 cm höga tuvor av irisskott med ljusblå, vit- 
och guldhalsade blommor med mörka nerver. Kompakt, välproportionerlig och 
elegant. Lättodlad.   ............................................... Kat. 2, rabatt / fuktparti, 25:-
116. Iris virginica, flaggiris: 70-100 cm i blom. Blad breda och 60 cm höga i täta 
ruggar. Flera blommor per stängel, 8-12 cm vida och blåvioletta med vita marke-
ringar på »insektslandningsplattan«. En tjusig, okuvlig perenn som inte betas av 
kreatur. Går bra i fuktparti.  ...............................Kat. 2, torvparti / fuktparti, 25:-
117. Ligusticum mutellina, rosensilja: 20-40 cm höga finflikiga siljeblad med rosa 
blommor i sammansatt flock. I Alperna använd som krydda till såväl mat som 
brännvin. Slöseri med en så värdefull trädgårdsväxt, tycker vi.  ............................   
............................................................................... Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
118. Lilium hansonii, fläcklilja (B&C 110, Sydkorea): 40 cm, en krans med gan-
ska breda blad, mörkt gula till orange blommor med små bruna prickar. En vacker, 
frisk och långlivad liten lilja. Se bild sid. 29.  ...... Kat. 3, skuggparti / rabatt, 30:-
119. Luzula nivea, silverfryle (Italien: Valle d´Aosta): 60 cm. Vintergröna tuvor av 
gräslika, mörkgröna blad. Täta, bågböjda samlingar av fryleblommor i skimrande 
vitt under försommaren. En mycket användbar, vacker och tålig växt.  ................   
............................................................................ Kat. 1, skuggparti / rabatt, 25:-
120. Lychnis flos-jovis, jupiterblomster (Italien: Valle d´Aosta): 30-60 cm hög, 
vitluden perenn från Alperna. Täta flockar av rosa blommor på upprätt stjälk i 
juni-juli. En fin gammaldags perenn som lyser i rabatten även när den inte blom-
mar.  ....................................................................... Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
121. Miscanthus oligostachyus ( Japan: Honshu): 70 cm. En lågvuxen, tidig-
blommande miskantus (september-oktober) med silvriga plymer. Lång, utdragen 
blomning och vinterståndarna är prydliga långt efter nyår.  Ovanlig i odling, men 
dokumenterat bra.  ..............................................................Kat. 2, stenparti, 25:-
122. Papaver alpinum, alpvallmo: 15 cm, gråblått flikigt bladverk, blommor i vitt, 
gult, orange eller rött. Kortlivad sötnos, men ger rikligt med fröplantor. Vackra 
blågrå rosetter, och sedan blommar de igen! .......... Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
123. Papaver lisae, kaukasisk vallmo (Ryssland: Kaukasus): 20 cm. Ljusgröna, gan-
ska breda blad. Blommor transparent orange. En spännande och vacker vallmo. 
Lättodlad och perenn dvärgart som fortfarande är oförtjänt sällsynt i odling. Se 
bild sid. 25.  .........................................................................Kat. 1, stenparti, 35:-
124. Pilosella aurantiaca, rödfibbla: 30 cm, blågrön bladrosett, stängel med 3-15 
lysande orangeröda blomkorgar. Den här fibblan – som bär folknamnet rödnackel 
– är ovanligt dekorativ. Odla i torrbacke. Gynnas av gräsklippning, men klipp inte 
före blomningen. Se bild sid. 31.  ........................... Kat. 4, stenparti / rabatt, 25:-
125. Podophyllum hexandrum, indiskt fotblad: 30 cm, stora vita blommor på 
bronsfärgade skott, stora röda frukter. Excellent, tidig skuggperenn. Gammal med-
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icinalväxt som än idag används som medel mot genitala 
vårtor och i cancermediciner. Se bild sid. 29.  ................
............................... Kat. 3, torvparti / skuggparti, 30:-
126. Potentilla atrosanguinea, blodfingerört: 50-80 cm, 
mörkgröna fingrade blad, mörkt oxblodsröda blommor. 
En fullständigt otrolig färg. Blommar mycket länge.  ....
.......................................Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
127. Primula pseudoelatior, lundviva: 25 cm. Ludna 
blad i täta rosetter, blekgula eleganta viveblommor.  
Blommar tre veckor före gullvivan. Klarar gräsklippning 
efter blomning. Utmärkt till förvildning.  ......................
....................................Kat. 4, skuggparti / rabatt, 30:-
128. Prunus lusitanica, portugisisk lagerhägg (EAC 
029, Marocko: Al Hoceima, C Rif ): Vintergrönt litet 
träd från Kanarieöarna, Azorerna, SV Europa och NV 
Afrika. Liknar den vanliga lagerhäggen men har något 
mindre blad och längre blomställningar. Verkligen en 
udda växt, minst lika härdig som den vanliga lagerhäggen 
från SÖ Europa. Bör dock odlas på ett rätt vindskyddat 
och soligt ställe. Det här är frön som härstammar från 
material vi själva samlat i Rifbergens värsta haschdistrikt 
i Marocko. Vad sägs om en afrikan i trädgården? Zon 
1-2.   .....................Kat. 3, varm rabatt / stenparti, 25:-
129. Pulsatilla montana, bergsippa: 15 cm, flikiga blad, 
mörkt rödvioletta, öppna klockor. En backsippan när-
stående art från berg i centrala och östra Europa. Extra 
snygg, mörk och lurvig. Se bild sid. 25.  .........................
................................................... Kat. 2, stenparti, 25:-
130. Salvia verticillata, kranssalvia: 50 cm, kraftiga ro-
setter med aromatiska blad, rödvioletta blommor i kran-
sar. En bra trädgårdsväxt.   ..............Kat. 2, rabatt, 25:-
131. Saxifraga porophylla, rosa taklöksbräcka (Italien): 
10 cm. Tät kudde, uppbyggd av smalbladiga, silvergrå 
blad. De rosa blommorna stöds av purpurröda högblad 
med skyltande funktion. En snygg bräcka för tråg-, 
kruk- och stenpartiodling. Bli nörd! Bild på sid. 25.   ....
................................................... Kat. 5, stenparti, 30:-
132. Scutellaria lateriflora, indianfrossört (USA: MA, 
Hampshire Co., Northhampton): 10-75 cm höga bla-
diga skott med små, ljust blåvioletta blommor i klasar 
från bladvecken. Kryper med stoloner. Pålitligt medel 
mot feber, hyperaktivitet, stress, sömnproblem, PMS 

131. Saxifraga porophyl-
la, rosa taklöksbräcka

123. Papaver lisae, 
kaukasisk vallmo

129. Pulsatilla montana, 
bergsippa
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och rabies. Det blir 
inte sämre av att det är 
en lättodlad, fjärilsdra-
gande perenn för en 
ljus, gärna fuktig plats, 
t ex invid dammen.  .   
 .........................Kat. 2, 
stenparti / rabatt, 30:-
133. Serratula coro-
nata var. insularis, 
kronskära (Sydkorea: 
Mt. Sobaek): 70 cm. 
Parflikade vackra blad. 
Upprätta, stora, kron-
lika blomsterkorgar 

med purpurrosa blommor. En prydlig, robust, längeblommande skära med högt 
odlingsvärde. Se bild sid. 35. .................................................. Kat. 4, rabatt, 25:-
134. Solanum laciniatum, gult känguruäpple: 150 cm hög, stora, djupt flikade 
blad och blå blommor med gula ståndare hela sommaren. Orange frukter som är 
giftiga och därför använts som preventivmedel. Jättebra sommarblomma med såväl 
vackra blommor som tilltalande frukter. Kan övervintras frostfritt. Se bild sid. 31.  
........................................................................................... Kat. 1, orangeri, 30:-
135. Sphaeralcea munroana, klotmalva: 50 cm. Grågröna malvablad och stora, 
rosa blommor i kompakta samlingar. Den har gett storblommiga, rosa, gråludna 
repriser under 27 år i klippträdgården. Utmärkt rosenkavaljer. Se bild sid. 19.  ...   
 ...............................................................................Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
136. Symphyandra hofmannii, elfenbensklocka: Vackra ljusgröna bladrosetter och 
rikligt med stora, nickande vita klockor på 30 cm höga stänglar. Tvåårig, men sår 
sig. Borde vara en favorit i varje trädgård! Se bild sid. 21.  ...................................   
 ...............................................................................Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
137. Symphyandra wanneri, violett elfenbensklocka: Glänsande mörkgröna blad-
rosetter och 30 cm höga stänglar med stora, nickande violetta klockor. Monokarp, 
men sår sig villigt. Mycket vacker. Se bild sid. 35. ..Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
138. Symphyandra zangezura, ljusblå elfenbensklocka: 30 cm, glänsande mörk-
gröna bladrosetter, nickande öppna ljust blåvioletta klockor i eleganta skyar. Mo-
nokarp, men sår sig villigt. Mycket vacker. ............Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
139. Symplocarpus foetidus, björnkalla: Blommar tidigt på våren innan bla-
den utvecklas. Ur jorden kommer ett ballongformat, spetsigt hölsterblad färgat 
som en svinlever. Inuti finns blomkolven. De 50 cm långa bladen utvecklas efter 
blomningen. Den verkliga konnässörsväxten! Se bild sid. 26.  ............................
 ............................................................................Kat. 2, fuktparti/torvparti, 40:-
140. Syneilesis palmata, parasollstånds (B&C 234, Sydkorea: Kyonyci Do Prov): 

139. Symplocarpus foetidus, björnkalla
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100 cm, handflikiga blad på högt skaft, vitfiltade i ut-
spring. Blommor i små vita korgar. Tar lite tid, men är en 
långlivad, udda växt med stringent elegans, för skuggiga 
lägen. Se bild sid. 18.   .................................................   
...............................Kat. 4, torvparti / skuggparti, 35:-
141. Trifolium trichocephalum, hönsäggsklöver: Tuva 
med klöverblad och 30 cm långa stänglar med svavelgula 
blomhuvuden stora som hönsägg! Imponerande klöver 
från Kaukasus ängar. En utmärkt låg perenn. Se bild sid. 
27.  ................................ Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
142. Trollius ledebourii, stor smörboll (Ryssland: Sibi-
rien): 70 cm, femflikiga mörka blad. De kronbladslika 
foderbladen bildar ett 3-5 cm   »fat«, varifrån en upprätt 
kvast av vassa «nektarie-kronblad« reser sig. Effektfullt! 
Färgen är glödande orange. En sirlig men pampig pe-
renn för fuktig jord. Se bild sid. 29.  ............................   
...................................... Kat. 2, torvparti / rabatt, 35:-
143. Vaccinium arctostaphylos, kaukasiskt blåbär (Iran: 
Gilan): 60 cm. Högvuxet blåbär från Kaukasus. Rikligt 
med rosa-röda klockor. Svarta, ätliga bär. En ovanlig, 
men snygg, liten prydnadsbuske. Moderplantan insam-
lad 1976 i norra Iran av Per Wendelbo. Zon 1-3. .......   
...............................Kat. 6, torvparti / skuggparti, 25:-
144. Veronica bachofenii (Rumänien: Apuseni Mts.): 
40-80 cm. Stängel med motsatta blad och lång spira av 
blå veronika-blommor. En särskilt formstark och pryd-
lig, långlivad perenn.  .... Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
145. Veronica fruticulosa, risveronika (HZ 2000-036, 
Italien: Tremalzo): 15 cm, halvbuske med små ovala 
blad, rosa blommor i kort ax. Från kalkberg i mellan- 
och sydeuropa. En näpen veronika, som en skär kopia av 
klippveronika och lika lättodlad!  ...............................   
...................................................Kat. 2, stenparti, 25:-
146. Veronica gentianoides, porslinsveronika: Matta 
med rosetter av blanka blad. 30 cm höga stänglar med 
ljust porslinsblå blommor i spetsiga klasar. En klassisk 
torpperenn.  ....................................Kat. 2, rabatt, 25:-
147. Zigadenus elegans, grönlilja (USA: Michigan): 
50 cm hög, elegant liljeväxt med gräddvita, utvändigt 
grönanstrukna blommor. En mycket elegant perenn för 
rabattens framkant.  ...... Kat. 2, stenparti / rabatt, 30:-

95. Cirsium purpuratum, 
japansk nicktistel
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30

Övriga perenner och stenpartiväxter

148. Aconitum episcopale, biskopsmössestormhatt (Kina: Sichuan, Mt. 
Emeishan): En slingrande art med djupt flikade, mörkgröna blad. Stora, blå hjäl-
mar eller biskopsmössor (episcopale). Från bergskogar i Yunnan, Sichuan och 
Guizhou. Som bäst när den får klättra i azaléor eller andra halvstora buskar. F    
......................................................................... Kat. 2, skuggparti / buskage, 30:-
149. Aconitum hemsleyanum, slingerstormhatt (Kina: Shaanxi, Quin Ling 
mountains): Upp till 2 m, slingrande, klättrande. Vackert friskt bladverk. Blommor 
glänsande, vaxartade, mörkt svartröda i sol, blekare i skugga. Häftigt vacker, pålitlig 
perenn. F   .......................................................... Kat. 2, skuggparti / rabatt, 35:-
150. Aconitum japonicum, japansk stormhatt ( Japan): 100-150 cm. Vackert bå-
gade skott, glänsande, friska, gröna blad, stora klarblå blommor i klasar. En sirlig 
sensommarskönhet.  ..........................................Kat. 2, stenparti / torvparti, 30:-
151. Aconitum kusnezoffi, styvstormhatt: 60 cm, styvt växtsätt, skinande mörk-
gröna blad, intensivt mörkblå hjälmar. Står i storm. Den bästa stormhatten i GBT. 
F   ......................................................................... Kat. 2, stenparti / rabatt, 30:-

152. Actaea pachypoda, vit trolldruva: 75 cm, triangulära finflikade blad. Blom-
mor obetydliga i ax. Frukter som vita pärlor på uppsvällda röda skaft. Mycket 
effektfull från sensommaren och framåt, lyser upp det mörkaste läge. B   ..........  
............................................................................ Kat. 2, skuggparti / rabatt, 30:-

263. Pimpinella rhodantha, rosenbockrot
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153. Ainsliaea acerifolia var. subapoda, lönn-ainsliaea 
( Japan: Tokyo, Okutama-machi): Sätter elegant sina 
lönnlika, mörkgröna blad i prydliga kransar någon deci-
meter ovan jord. Under sensommaren kommer de lusti-
ga vita blommorna som påminner om slitna badminton-
bollar på 3-4 dm stjälkar. En speciell växt med ett orien-
taliskt uttryck. För superesteten. N  B   ........................
.....................................Kat. 4, skuggparti / rabatt, 35:-
154. Alyssoides utriculata, pärlstenört (Grekland: Mt 
Olympus): 30-50 cm. Torktålig perenn med kuddar av 
rosetter med lansettlika, smala blad. Väldoftande gula 
korsblommor under försommaren, mognar till pärllika 
skidor. Efter fröspridning återstår dekorativa, torra, små 
»judaspenningar«. Kan användas som eternell. Se bild 
sid. 39. N    Kat. 2, stenparti / rabatt / kryddgård, 25:-
155. Anemone fasciculata, kaukasisk narcissanemon 
(Ryssland: Kabardino Balkaria): Den kaukasiska formen 
av Anemone narcissiflora utmärker sig genom att vissa 
populationer har rosa eller rent av röda blommor. Fröna 
är samlade på en rosablommande planta. Likt narciss-
anemonen en långlivad men långsamt växande art. Väl 
etablerad är det en av de tjusigaste perenner som finns. 
Växer på äng och i björkskog på subalpin nivå. N   .......
................................ stenparti / torvparti / rabatt, 40:-
156. Anemone multifida, flikanemon (Argentina: Pata-
gonien, Santa Cruz): 40 cm. Tuvor av dubbelt treflikade, 
silkeshåriga blad. De ca 3 cm vida blommorna är gula, 
gröna, blå, purpur eller rödfärgade. Har en vid utbred-
ning - N Nordamerika, Klippiga Bergen och S Syd-
amerika där den trivs i sandiga och steniga miljöer. Vår 
sydamerikanska form har blekgula blommor. Lättodlad 
och tuff. N   .................. Kat. 3, stenparti / rabatt, 25:-
157. Anemonopsis macrophylla, porslinsanemon ( Ja-
pan): 50 cm. Vackert flikigt bladverk. Nickande, vita och 
lila, vaxartade blommor. En av de ädlaste skuggperen-
nerna, i klass med Glaucidium. Sensommarblommande. 
F   .......................................... Kat. 2, skuggparti, 35:-

158. Angelica pubescens, luden kvanne ( Japan: Hons-
hu): 1-2 m, stor och ståtlig kvanne med stora flockar av 
vita blommor. Används i japansk folkmedicin men också 
som grönsak (unga blad och stjälkar).  ...........................
...................................................Kat. 1, torvparti, 25:-

118. Lilium hansonii, 
fläcklilja

125. Podophyllum hex-
andrum, indiskt fotblad

142. Trollius ledebourii, 
stor smörboll
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159. Aquilegia atrata, sotakleja: 50 cm, vackert bladverk, mörkt brunvioletta 
blommor med uthängande gula ståndare. Lättodlad och fin.  ..............................  
............................................................................ Kat. 2, rabatt / skuggparti, 25:-
160. Aquilegia ecalcarata, dockakleja: 25 cm, sirligt bladverk. Ganska små, rosa 
och brunröda blommor utan sporre. En docksöt, oemotståndlig växt. Se bild sid. 
37. F  .................................................................Kat. 2, stenparti / torvparti, 25:-
161. Aquilegia formosa, eldakleja: 50 cm, vackert bladverk, signalröda & gula 
blommor. Kolibripollinerad, exotisk akleja. B   ..... Kat. 2, stenparti / rabatt, 30:-
162. Aquilegia laramiensis, laramie-akleja (HZ 91-150, USA: Wyoming, Albany 
Co.): 15 cm, delikat bladverk, elfenbensvita väldoftande blommor. En underbar 
nyintroduktion från granitklippor i SV Wyoming. F   .......Kat. 2, stenparti, 35:-
163. Aquilegia oxysepala var. kansuensis, metkroksakleja (HeHeHe 239, Kina: 
Shaanxi, Nan Gong Shan): 60 cm. Nyintroducerad från S Shaanxii. Över blad-
verket svävar skyar av tvåfärgade aklejor. De yttre blombladen är purpur, de inre 
gulvita med en metkrokslik krökt sporre. Har visat sig vara lättodlad i GBT. Se bild 
sid. 37.  N   ........................................ Kat. 2, stenparti / rabatt / skuggparti, 35:-
164. Aquilegia pyrenaica ssp. cazorlensis, Cazorla-akleja: 25 cm, vackert blyglän-
sande bladverk, violetta blommor. Underart som kommer från Cazorla-bergen.    
............................................................................................Kat. 2, stenparti, 30:-
165. Aquilegia ‘Rainbow-mix’, akleja: En blandning av småslattar från vildarter 
och sorter - kan bli vad som helst, men garanterat vackert! En god start för nybör-
jaren. F   ................................................................ Kat. 2, rabatt / stenparti, 25:-
166. Aquilegia saximontana, bergakleja: En pärla från Klippiga Bergen. Ca 15 cm 
hög med tunna, väldoftande aklejablad. Blommorna tvåfärgade – yttre blombladen 
blå, de inre vita, blånande mot sporren. Växer i naturen i stenskravel och vid klipp-
baser.   .................................................................................Kat. 2, stenparti, 35:-
167. Aquilegia sibirica, sibirisk akleja (Ryssland: Sibirien, Sajan Mts): 35 cm, 
stora klarblå blommor. En snygg ädelakleja!  .....Kat. 2, stenparti / torvparti, 30:-
168. Arisaema peninsulae, xi chi nan xing (kinesiskt namn): Dubbelt tredelade, 
spetsiga blad ibland med en klädsam, ljusare marmorering. Käcka, grön- och vit-
randiga kallablommor på 50-70 cm stänglar. Funkar bra i svenskt klimat. N   B    
........................................................................Kat. 2, torvparti / skuggparti, 40:-
169. Arisaema propinquum, praktkobrakalla: 30 cm, grova treflikade blad, höl-
sterblad vita med rödbruna ränder. Lysande röda bär på sensommarkolvar. Har 
gått bra på friland i 30 år. B   .........................Kat. 2, torvparti / skuggparti, 35:-
170. Arnica montana, slåttergubbe (Italien): 30 cm, rosetter av elliptiska blad. 
Blommor stora med gulorange strålblommor. Förr en vanlig svensk ängsväxt.  ...  
............................................................................... Kat. 4, stenparti / rabatt, 25:-
171. Asarum europaeum, hasselört: 10 cm hög vintergrön marktäckare för skug-
giga lägen. Blommorna är oansenliga, myrpollinerade och sitter på marknivå under 
de runda glänsande bladen. Hasselörten växer vild i mullrika skogar i Central-
europa. En av våra vackraste marktäckare. Såldes tidigare på apoteken som kräk-
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nys- och laxermedel, vilket ansågs hälsobefrämjande. 
Det drev ut det onda ur kroppen.Kat. 2, skuggparti, 25:-
172. Aster himalaicus (Kina: Sichuan, Shen Shan): 20 
cm. Kompakt perenn med stora korgar av vackert laven-
delblå strålblommor och gröngula diskblommor. Prydlig 
aster för ett skyddat läge med näringsrik, väldränerad 
jord. Moderplantan insamlad som frö på 4 000 meters 
höjd på Shen Shan. N   ..............Kat. 4, stenparti, 30:-
173. Astilbe chinensis var. davidii, smal plymastilbe 
(H&S 92-053, Sydkorea: Taebaek): Meterhög astilbe 
med iridicerande, neonvioletta blomplymer. Ursprungli-
gen samlad i Sydkorea av trädgårdens personal. Lättod-
lad i halvskugga och en riktigt fin trädgårdsnyhet. B    
..................................Kat. 5, torvparti / skuggparti, 35:-
174. Bistorta carnea, rosenormrot (MZ 04-016, Ryss-
land: Respublica Adygeya): 50 cm, lansettlika läderar-
tade blad. Blommor i 5-10 cm långt rosa ax. En bra, 
pålitlig perenn. B  ...........Kat. 1, stenparti / rabatt, 30:-
175. Boykinia jamesii, spirbräcka: 15 cm. Ca 4 cm, njur-
formade till runda blad på smala skaft. Bildar prydliga 
tuvor med fina höstfärger. Blommor ljusröda, ca 2 cm 
vida. Växer i naturen på klippor och i skravel på grovkor-
nig, näringsrik granit. Förvånansvärt lättodlad. Klassisk 
samlarväxt från Klippiga bergen. Även känd som Tele-
sonix jamesii. N   .......................Kat. 4, stenparti, 40:-
176. Bupleurum longifolium, långbladig harört (Frank-
rike: Bois du Laveron, Bannans): 70 cm, gula blommor i 
flock över ljust gröngula högblad. En stillsam ögonvila i 
en färgstark rabatt.  ........ Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
177. Campanula betulifolia, björkklocka ( J&JA 
252.005, Turkiet: Trabzon): 15 cm, rombiska, glänsande 
läderartade blad. Blommor stora öppna klockor, i knopp 
djupt vinröda, sedermera vitnande. Bedårande och pålit-
lig. Självsår sig i steniga miljöer. F  Kat. 2, stenparti, 35:-
178. Campanula saxifraga, klippklocka (Turkiet): 10 
cm. En tät kudde av blanka bladrosetter, klockor mörkt 
blåvioletta. En vacker dvärgart från soliga klippor i Kau-
kasus och NÖ Turkiet. Ganska lättodlad. B   ..............  
....................................................Kat. 2, stenparti, 30:-
179. Carex pendula, hängstarr (Danmark: Fyn): 60-
150 cm, tuvbildande, vintergrön med bågböjda 70 cm 
långa blad och och flera, upp till 15 cm långa, hängande 
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blomax på meterlånga bågböjda strån. Effektfull woodlandväxt. Se bild sid. 41.    
.............................................................................Kat. 2, skuggparti / rabatt, 25:-
180. Chaenorhinum origanifolium, kyndelsporre (Frankrike: Pyrénées centrales, 
Cauteret): 5 cm, en liten söt mattbildare, användbar i torra lägen. Små, ovala blad i 
täta kuddar. Tvåläppade ljusvioletta, vit- & gulsvalgade blommor, ca 15 mm långa. 
Kortlivad men sår sig rikligt. ...............................................Kat. 1, stenparti, 30:-
181. Cimicifuga simplex, höstsilverax (Ryssland: Kamchatka, Utka River): Ca 150 
cm hög höstblommande perenn med ett friskt grönt bladverk och upprätta, slanka, 
väldoftande silverax. Många (däribland vi) kan inte förlika sig med tvångsanslut-
ningen till Actaea – trolldruvorna – utan upprätthåller släktet Cimicifuga. En 
mycket värdefull växt som lyser upp när planteringarna dystrar till sig. N   .........   
 ...............................................................Kat. 2, skuggparti / rabatt / solitär, 30:-
182. Cirsium eriophorum, klottistel (Italien: Monte Grappa): 150 cm, taggiga 
blad, stora, klotformade, vitulliga 10 cm vida korgar, rödvioletta blommor. Praktfull 
monokarp, älskas av fjärilar och bin. Blommar på eftersommaren. ......................   
................................................................................................ Kat. 4, rabatt, 25:-
183. Colchicum szovitsii, snöljusblomma: 10 cm hög med 2 cm breda blad. Vita 
till rodnande krokuslika blommor på våren. Pålitlig men långsam från frö.  ........   
............................................................................................Kat. 3, stenparti, 30:-
184. Colchicum trigynum, orientljusblomma: En liten vacker art från ängar i Ö 
Turkiet och N Iran. Krokuslika, vita eller ljusrosa bägare under tidigaste våren. 
Blad ljusgröna, 1-3 cm breda, 10-15 cm långa. Synnerligen näpen superprimör 
– kan blomma redan i februari. Ovanlig i odling  ...............Kat. 3, stenparti, 30:-
185. Colchicum triphyllum, pokalljusblomma: 5 cm, smala blad, lila vinglas under 
tidig vår. Underbart vacker. OBS vi har bara 18 portioner. B   ............................   
............................................................................................Kat. 3, stenparti, 35:-
186. Corydalis bracteata, kanariegul nunneört: 25 cm, skirt bladverk, stora gula 
väldoftande blommor. Långlivad, sprider sig bra i rätt läge. Stratifierat frö.  ........   
 ...........................................................................Kat. 3, stenparti / torvparti, 35:-
187. Crambe cordifolia, stäppkål: 2 m i blom.  Robust solitär med mörkgröna jät-
teblad. Under försommaren yviga blomklasar med tusentals små vita honungsdof-
tande blommor. Vacker vinterståndare. En volymkrävande klassiker. Ett blickfång 
i varje anständig trädgård. N   .....................................  Kat. 1, solitär / rabatt, 35:-
188. Cryptotaenia japonica var. atropurpurea, mitsuba: 40 cm. Med mitsuba, 
eller »japansk vildpersilja«, kryddar ostasiaten sallader och soppor samt stärker sin 
kropp. I trädgården har den häftiga, mörkt rödsvarta, spetsigt treflikade blad och 
blåvitrosa små blommor. Växer naturligt i fuktig skog. N  ...................................   
 .............................................................Kat. 2, rabatt / skuggparti / buskage, 35:-
189. Cynoglossum amabile, kinesisk förgätmigej: 20-40 cm. En annuell med 
mörkt gröna rosetter av lansettlika blad. Rikblommiga stänglar med superblå 
blommor ca 10 mm Ø.   En trädgårdsklassiker. Fortlever genom självsådd. N  ..
..................................................................................Kat. 1, rabatt/stenparti, 30:-
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190. Delphinium campylocentron (HeHeHe 107, 
Kina: Shaanxi, Quin Ling mountains, Taibai Shan): 75-
100 cm. Vackra blå, ca 3 cm stora riddarsporrar. En frisk 
och vacker art hemförd av GBT från Shaanxi. Förtjänar 
en vid spridning – en utmärkt rabattperenn.  .................
..........................Kat. 2, rabatt / stenparti / solitär, 35:-
191. Delphinium caucasicum, kaukasisk riddarsporre 
(Ryssland: C. Kaukasus, Elbrus): 30 cm, småvuxen, tu-
vad art med mörkt himmelsblå blommor. En av de mest 
värdefulla arterna. Från berget Elbrus, Europas högsta, 
5 621 m. Se bild sid. 37.  ............ Kat. 2, stenparti, 40:-
192. Dianthus plumarius ssp. lumnitzeri (Österrike: 
Niederösterreich, Hainburger Berge): Upp till 30 cm, 
barrlika, blågrå blad i täta tuvor. Vita fransade blommor 
3-4 cm Ø, väldoftande. Växer i naturen i torr gräsmark 
på kalk. Mycket vacker och tacksam. ..............................
............................Kat. 2, stenparti / rosenkavaljer, 30:-
193. Dianthus plumarius ssp. praecox, tidig fjädernejli-
ka (Polen: Tatra Mts., Bobrowiec): 30-40 cm. Löst matt-
bildande med grågröna gräsliknande blad och ensamma 
blommor med fransiga kronblad. Ytterst väldoftande! 
B   ............................................. Kat. 2, stenparti, 30:-

194. Dianthus superbus, praktnejlika (Norge: Finn-
mark, Varanger): 25 cm, gråblå blad, stora, djupt fransa-
de, väldoftande vita eller ljusrosa blommor. Den svenska 
utbredningen är märklig, längst i norr och längst i söder, 
men det är utposter av ett stort utbredningsområde som 
sträcker sig genom Östeuropa, Ryssland och Sibirien. 
B   ............................................. Kat. 2, stenparti, 30:-

195. Dictamnus albus, Moses brinnande buske: 70 cm. 
Vackert parflikigt bladverk. Skära tvåsymmetriska blom-
mor med mörk teckning. En av de vackraste perennerna, 
långsam i början men blir bättre för vart år. Avger an-
tändbara ångor i varmt stilla väder, prova själv. Var akt-
sam, den kan ge hudbesvär. Den pulvriserade roten har 
använts mot bland annat förgiftning, inflammationer, 
epilepsi och framfall. B   ..Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
196. Digitalis ferruginea ssp. schischkinii, småblom-
mig brun fingerborgsblomma (Turkiet: Anatolien, 
Ala-Dag, Kartelkaya): 70 cm. Ett ogrenat ax av ljusa, 
något mindre blommor med ett nätverk av rostbruna 
ådror (ferrum = järn). Kommer från NÖ Turkiet och 
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V Kaukasus. Som alla Digitalis-arter innehåller den en glykosid som i små doser 
används som hjärtmedicin. Giftig och snygg!  ........................ Kat. 1, rabatt, 25:-
197. Digitalis lanata, grekisk fingerborgsblomma (Bulgarien: Mons Vitosha): 
75 cm, vitläppade och bruna blommor i tätt ax. Den Digitalis-art, som främst 
används för framställning av läkemedlet digoxin. Medicinen används för att öka 
kraften i hjärtslagen och stabilisera rytmen. F   ..................... Kat. 1, rabatt, 25:-
198. Dracocephalum wallichii, prakt-drakblomma: 20 cm, hjärtformade, korru-
gerade blad i dekorativa rosetter. Lysande, mellanblå, stora, läppblommor i huvu-
den. Nätt, prydlig och snygg perenn för soliga lägen.  ..Kat. 2, stenparti/rabatt, 30:-
199. Echium russicum, röd snokört: 75 cm. Kraftiga tuvor av smala och håriga 
blad. Vinröda blommor i täta långa ax. En praktperenn, rekommenderas varmt.    
 ................................................................................Kat. 2, stenparti / rabatt, 30:-
200. Edraianthus siculus, siciliansk gräsklocka (Italien: Gran Sasso): 5 cm hög 
tuva av gräslika blad med blåvioletta klockor i täta samlingar. En förträfflig sten-
partiväxt. B ........................................................................Kat. 2, stenparti, 30:-
201. Eranthis hyemalis ‘Aurantiaca’, vintergäck: 10 cm, mycket tidigblommande. 
Sällsynt form med distinkt orangefärgade blommor! Vintergäck har på grund av 
sin giftighet kallats »vinterns vargdöda« och har också antibakteriell effekt. B   .   
 ............................................................Kat. 3, rabatt/skuggparti/förvildning, 40:-
202. Eranthis hyemalis ‘Flore Pleno’, vintergäck:  Vintergäck känner alla till, men 
vem har en fylldblommig form som kommer ren från frö? Här är den! En kanon-
grej! Lättodlad i öppen jord där den får vara ifred och självså sig. Tack vare giftet 
anemonin håller vintergäck länge i vas. B   ........Kat. 3, stenparti / torvparti, 45:-
203. Eryngium giganteum, silvermartorn: 100 cm. Stora rosetter av mörkgröna, 
hjärtformade blad. Blå blommor i täta flockar över enorma, lysande silvriga hög-
blad. En monokarp art som självsår sig rikligt. Praktfull. Styv och fin i torkade 
arrangemang. I engelska trädgårdsvärlden känd som Miss Willmott ’s Ghost. Se 
bild sid. 41. F   .......................................................Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
204. Erythronium californicum, gräddvit hundtandslilja (USA: Kalifornien, 
Lake Co. Middletown): 30 cm, marmorerade blad, gräddvita/gula blommor. En 
kraftig och vacker hundtandslilja.  OBS vi har bara 18 portioner. B   .................   
 ........................................................................Kat. 2, torvparti / skuggparti, 35:-
205. Fritillaria alburyana, skär klocklilja: 10 cm hög med rosa till lilaröda nick-
ande klockor, 5 cm långa, med mörkare »schackrutor«. Grådaggiga blad. Växer 
bara på hög höjd (2 000-3 000 m) i området kring Erzurum i Ö Turkiet där den 
upptäcktes i slutet av 1960-talet. Sällsynt i odling och den mest åtrådda klockliljan. 
Bör gå bra på friland i de delar av landet som har ett mer kontinentalt klimat och 
pålitligt snötäcke. Fritillaria sås lämpligast i september - förvara fröna i kylskåp till 
dess. http://www.fritillaria.org.uk/index.htm N  ..Kat. 2, alpinhus/stenparti, 50:-
206. Fritillaria carica, citrongul klocklilja (Turkiet): 15 cm, grådaggiga blad. Gula, 
ibland gulgröna eleganta, nickande klockor. Växer i klippig kalkterräng, ofta i glesa 
tallskogar, i SV Turkiet och angränsande Egeis. Tål mycken kyla men vill ha en torr 
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sommar. Gullig liten sak, ganska lättodlad. B  ...........   
...................................Kat. 2, lökbädd / stenparti, 30:-
207. Fritillaria caucasica, kaukasisk klocklilja: 30 cm, 
grå blad, stora svarta grådaggiga klockor som tonas i 
mahogny vid genomlysning. En höghöjdsart med fri-
landspotential. Se bild sid. 45.  ...Kat. 2, stenparti, 25:-
208. Fritillaria crassifolia, tjockbladig klocklilja: 10 cm, 
smala blågröna blad, bruna grönrutiga  klockor. En lätt-
odlad och långlivad dvärg.  OBS vi har bara 20 portio-
ner.  B  ......................................Kat. 2, stenparti, 30:-
209. Fritillaria imperialis ‘Kashmir’, kejsarkrona (EM 
158, Indien: Kashmir, Banihal pass): Upp till 120 cm. 
Kraftig kejsarkrona med brandgula klockor. Blommor-
na skiljer sig från F. imperialis, likaledes gör frukterna 
och DNA. Svarar heller inte riktigt mot F. eduardii.  
Spännande det här – finns det möjligen en obeskriven 
kejsarkrona i Kashmir? Hursomhelst är det en fantastisk 
trädgårdsväxt. B   .Kat. 2, rabatt/solitär/ tenparti, 40:-
210. Fritillaria stenanthera, skär hornlilja: En vacker art 
från C Asien. 20 cm, olivgröna blad, de basala 3 x 10 cm, 
stödblad smala »skruvade«. Blommor öppet klockforma-
de. Kalkblad 3-4 cm, ljusrosa med mörka, hornlika baser. 
Även kallad Rhinopetalum stenantherum. En mycket 
vacker, tidigblommande art, ej för friland.  .................   
.................................................... Kat. 2, lökbädd, 30:-
211. Geranium wallichianum, parnäva (Zan 89-13, In-
dien: Himachal Pradesh): 30 cm. Krypande, meterlånga, 
ej rotslående skott med djupt handflikade blad bildar en 
tät matta. Blommorna, som produceras non-stop från 
juli till oktober, är ca 3,5 cm vida, sitter i par och har pur-
purfärgad nervatur på cerise botten med gräddvitt öga. 
Kanske den allra bästa av nävorna. N  B   ..................   
.......................................Kat. 2, rabatt / örtagård, 30:-
212. Gillenia trifoliata, gillenia: Upp till 100 cm, perenn 
ört med ett busklikt växtsätt. Vackert bladverk med dis-
tinkt nervatur, vita blommor fladdrande som ystra fjärilar 
i vinden. En storvuxen perenn som inte behöver bindas 
upp. Av den torkade och pulveriserade roten gjorde ur-
sprungs-amerikanerna laxer- och kräkmedel.  Se bild sid. 
36. F   ........................... Kat. 2, torvparti / rabatt, 30:-
213. Glaucidium palmatum, lunddocka: 50 cm, lönnlika 
blad, stora ljusvioletta blommor. En växt som älskas av 
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alla. En del frö kommer från 
den mycket sällsynta vita for-
men. Det finns en chans. B    
 ................  ...................Kat. 3, 
torvparti / skuggparti, 40:-
214. Hacquetia epipactis, 
gullflocka ( J&JA 548.001, 
Slovenien: NW of Postonja): 
10 cm. Bedårande matta av 
treflikade blad och gula blom-
flockar under den tidigaste vå-
ren. Prydlig marktäckare under 
resten av säsongen. En udda 
liten hundkexsläkting. Ovär-
derlig vårprimör tillsammans 
med t.ex. Scilla siberica & 
Corydalis solida. N   ...........  
 Kat. 2, skuggparti / rabatt, 35:-
215. Hanabusaya asiatica, 
hanabusaia: 25 cm, mörkgröna 
hjärtlika blad, enorma nick-

ande blå klockor, något åtsnörpta på mitten. Enda arten i släktet. En lättodlad och 
otroligt läcker art från Korea. En fantastisk växt! B   ..........................................   
 ..............................................................................Kat. 2, torvparti / stenparti, 40:-
216. Helleborus odorus, liten doftjulros (Slovenien: Jesenice): 30 cm hög. Får ofta 
sina första blommor redan i december. De är 5 cm stora, gröna med lätt äppeldoft. 
Den mest lättodlade av de grönblommiga arterna. B   ........................................   
 ...............................................................................Kat. 3, skuggparti / rabatt, 35:-
217. Helleborus orientalis, turkisk julros: 40 cm, handflikade blad, vita - rosa mer 
eller mindre prickiga blommor.   .......................Kat. 3, torvparti / skuggparti, 25:-
218. Hosta minor, pyttefunkia: 10 cm, små funkiablad, inte mer än 7 cm långa. 
Lila blommor på korta stänglar. En fin miniatyr. B .............Kat. 2, torvparti, 30:-
219. Hydrophyllum appendiculatum, stor indiankål: 30-60 cm. Basala blad brett 
parflikiga med lönnlik spets, marmorerade under utspring. Övre blad lönnlika, 15 
cm vida. Lavendelblå till rosa blommor. Från lundmiljö i Ö Nordamerika där den 
växer tillsammans med bl a Trillium grandiflorum, Uvularia och Podophyllum. 
Prydlig och intressant marktäckare för skuggiga lägen. N   .................................   
 .........................................................................Kat. 2, torvparti / skuggparti, 30:-
220. Iris sanguinea, violiris: 60 cm, smala, upprätta blad, mörkt blålila blommor. 
Rikblommig och lättodlad. ..................................................... Kat. 2, rabatt, 25:-
221. Iris variegata, skäggiris (Rumänien: Caras-Severin, Mt. Domogled): 50 cm 
hög med 2 cm breda blad. Blommor gula–mörkvioletta–vita. En ovanligt prålig art. 

212. Gillenia trifoliata, gillenia
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Lättodlad i solig rabatt.  ...Kat. 3, stenparti / rabatt, 30:-
222. Kirengeshoma palmata ’Koreana-Gruppen’, kor-
eansk vaxklocka: Meterhög perenn med attraktivt blad-
verk och stora vaxgula klockformade blommor på hös-
ten. En av höstens intressantaste perenner! B   ..............
.............................Kat. 2, torvparti/skuggparti, 40:-
223. Kitaibela vitifolia, balkanmalva: Upp till 2,5 m, 
handflikade blad, vita till rosa, 4 cm stora malvablommor 
i mängd. En imposant och vacker växt. Bild sid.43.  ....  
..............................................Kat. 1, rabatt / solitär, 25:-
224. Laser trilobum, hästkummin: Meterhög perenn 
med stora, bredflikiga blad och upp till 15 cm vida, platta 
flockar. Kefe cumin, som den kallas på engelska, växer i 
lövskogar i bland annat Iran och Turkiet. Fröna smakar 
åt kanelhållet och är bakteriedödande och antioxideran-
de. B  .......................... Kat. 2, skuggparti / rabatt, 25:-
225. Lavatera thuringiaca, gråmalva (Rumänien: Pra-
hova, Mt. Bucegi): 150-200 cm, buskformigt växtsätt, 
grågrönt bladverk, rosa blommor som sitter var och en 
för sig. En av de få härdiga Lavatera-arterna. Ett måste 
i rabatten. Namnet syftar på Thüringen, ett område i syd-
östra Tyskland. B   ......................... Kat. 1, rabatt, 30:-
226. Lewisia rediviva, bitterrot (CZ 2001, USA: Ida-
ho, Borah Peak area): Rosett med korta blad på hösten, 
enorma skära, stjälklösa blommor i maj. Mycket härdig, 
men vill ha en torr sommar. En klassisk växt från vilda 
västern. Basföda för vissa indianfolk.  ..........................  
...................................Kat. 2, stenparti / alpinhus, 30:-
227. Lilium canadense, kanadalilja: 150 cm, kransställda 
blad, öppet klocklika, nickande röd–orange blommor. 
Sannerligen synnerligen elegant. Favoritliljan!  ...........  
................................Kat. 3, torvparti / skuggparti, 35:-
228. Lilium mackliniae: 30-70 cm hög med flera ele-
ganta, breda liljeblommor i pärlemorrosa och vitt. En av 
släktets aristokrater! Odlas bäst i svalt läge i halvskugga.  
OBS vi har bara 20 portioner. B   Kat. 3, torvparti, 40:-
229. Lilium martagon var. album, vit krollilja: 40-120 
cm. Styva stjälkar med kransställda blad. Precis som en 
vanlig krollilja fast med vita blommor. Mycket vacker –
utomordentligt användbar. Fröet är samlat på en isolerad 
vit population. Se bild sid. 39. F    ...............................  
............... Kat. 3, skuggparti / rabatt / förvildning, 30:-

191. Delphinium 
caucasicum, 

kaukasisk riddarsporre

160. Aquilegia ecalca-
rata, dockakleja

163. Aquilegia oxysepala 
var. kansuensis, 
metkroksakleja
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230. Lilium superbum, drottninglilja (USA: North Carolina, Black Mts.): 200–
250 cm, blad i kransar, orangeröda blommor med tillbakarullade kalkblad. En 
nordamerikansk art som blir gigantisk i rätt jord. En av de mest eleganta, pampiga 
liljorna. F  B   ................................................Kat. 3, torvparti / skuggparti, 30:-
231. Linaria alpina, alpsporre: 15 cm, snyggt blågrönt bladverk, violetta blommor. 
Trevlig kortlivad perenn som självsår sig flitigt. Fin i rosrabatt och bland kryddväx-
ter.  ......................................................................... Kat. 1, stenparti / rabatt, 25:-
232. Linum extraaxillare, lågt berglin (Slovakien: Belianske Tatry Mts.): 20-40 
cm, upprätta kaskader, barrlika blad, linblomsblå ca 2 cm stora blommor. Ett låg-
vuxet, trevligt flerårigt lin från Karpaterna och Balkan. ......Kat. 1, stenparti, 30:-
233. Macleaya microcarpa, kinesisk vippvallmo (HeHeHe 008, Kina: Shaanxi, 
Quin Ling mountains): Ståtlig hög perenn (2,5 m). Vackra runda handflikiga blad 
med blådaggig undersida. Massor med små blekorange blommor i »rökiga« vippor  
som följs av små enfröiga frukter som förlänger det bronsaktiga skimret. Insamlad 
i Shaanxi av trädgårdens personal. Udda växt som fascinerar - en botanisk alien.  
N   ...................................................................... Kat. 2, rabatt / skuggparti, 30:-

234. Maianthemum stellatum, stjärnrams: (Smilacina stellata) 40 cm, ramslika 
blad, tätt mattbildande. Toppställda klasar av vackert vita stjärnor. Röda bär. En 
tacksam skuggperenn.  ....................................Kat. 3, torvparti / skuggparti, 25:-
235. Meconopsis aculeata, sidenbergvallmo: Söta rosetter med parflikigt loberade, 
ljusgröna, tagghåriga blad. År två (eller tre) kommer en 30-50 cm hög förgrenad 
stängel med flera fyrtaliga, violetta »fjärilar« ca 5-6 cm vida med en gyllengul stån-
dartuss i centrum. Härstammar från V Himalaja där den växer i stenig, sluttande 
terräng, gärna i klippskrevor. Monokarp, d.v.s. dör efter blomning, men ger mycket 
frö. N   ...............................................................Kat. 1, stenparti / torvparti, 35:-
236. Meconopsis forrestii, Forrests bergvallmo: Närstående taggig bergvallmo, 
M. horridula. På en rädiselik pålrot utvecklas en rosett av lansettlika, 5-20 cm 
långa, brunhåriga blad. År två (eller tre) kommer en 20-30 cm spira med 3-7 ljust 
indigofärgade, fyrtaliga blommor med guldgula ståndarknappar. Växer vild i Yun-
nan och Sichuan på höjder mellan 3400 och 4300 m. Monokarp. Tämligen ny i 
odling, sällsynt. N   ............................................Kat. 1, stenparti / torvparti, 35:-
237. Meconopsis x sheldonii ‘Lingholm’, stor bergvallmo: En kromosomtals-
fördubblad, fertil hybrid mellan Meconopsis baileyi (betonicifolia hort.) och M. 
grandis som uppstått i Skottland. Meterhög med vacker rostbrunhårig grönska. 
Blommor klarblå »kaffefat«, 10-12 cm vida med en gyllene ståndartuss i mitten. 
Bergvallmornas Rolls Royce. Vill du ha en blå bergvallmo så är det denna. Oslag-
bar - vitalast, storblommigast & blåast! Se bild sid. 43.  N   ................................   
............................................................... Kat. 1, torvparti/skuggparti/solitär, 40:-
238. Mitella diphylla, vitluva (USA: Massachusetts, Ashfield): Ca 20 cm. Prydliga 
rosetter av ljusgröna triangulära blad. Stängel med två motsatta blad. Små men 
talrika, snöflingelika vita blommor i lång spira. Synnerligen elegant i sina ädla 
detaljer. Meditationsväxt!. N  B   .......Kat. 5, stenparti/torvparti/skuggparti, 30:-
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239. Oenothera flava ssp. taraxacoides, maskrosnatt-
ljus (USA: Arizona, Apache Co.): Maskroslika rosetter 
(20-30 cm Ø) med upprätta, extremt långhalsade (-20 
cm), fyrtaliga, stora (7-8 cm Ø) gula nattljusblommor. 
Kortlivad perenn med stor fröproduktion. Ett kompakt 
nattljus. Tjusigt värre.  ... Kat. 1, stenparti / rabatt, 25:-
240. Paeonia daurica ssp. coriifolia, kaukasisk pion: 80 
cm, djupt rosaröda enkla blommor. Blad med röd lyster 
och breda lober. En helt superb och ovanlig art. B   .......
........................................................Kat. 3, rabatt, 40:-
241. Paeonia ’Kaukasisk blandning’, pion: 40-50 cm. 
Dubbelt tredelade blad med rundade lober. Blommor 
rödrosa, svavelgula eller rosagula. Dekorativa fruk-
ter på sensommaren med blåsvarta frön och knallröda 
»blindgångare«. Frön insamlade från en öppenpollinerad 
samplantering av de närbesläktade P. x chameleon, P. 
daurica ssp. coriifolia, P. d. ssp. wittmanniana, & P. 
mlokosewitschii. Tidig, lätt och långlivad. N   ...............
...................... Kat. 3, rabatt / solitär / skuggparti, 40:-
242. Paeonia mairei, glanspion (Kina: Gui Zhou): 60-
80 cm. Den tidigaste arten. De nya bladen är mörkt 
rödanlupna, buckligt korrugerade och starkt glänsande. 
Blommorna är decimetervida och rosa (jfr. nr 243). Ti-
dig. Frukter ytterst dekorativa. Relativt ny i odling men 
har visat sig vara mycket lättodlad och tacksam. Som alla 
pioner vill den ha en kraftig mineraljord för maximal ut-
veckling.  OBS vi har bara 22 portioner. B   ...................
....................................Kat. 3, rabatt / skuggparti, 50:-
243. Paeonia mairei, glanspion (Kina: Gui Zhou): 60-80 
cm. Den tidigaste arten. De nya bladen är mörkt rödan-
lupna, buckligt korrugerade och starkt glänsande. Blom-
morna är decimetervida och rödrosa (jfr. nr 242). Sen.  
OBS vi har bara 20 portioner. B   ..................................
....................................Kat. 3, rabatt / skuggparti, 50:-
244. Paeonia mlokosewitschii, svavelpion: Klassisk, 
ryktbar måsteväxt. Ca 40 cm hög med dubbelt tredelade, 
rundloberade och blådaggiga blad med stora (10 cm Ø) 
svavelgula blommor. Dekorativa frukter på sensommaren 
med blåsvarta frön och knallröda »blindgångare«. Denna 
art är beskriven från Lagodekhi i NÖ Georgien där den 
växer i öppen lövskog. OBS. Detta är inte den kompakta 
formen från N Iran som vi spridit från GBT. N   ...........
...................... Kat. 3, rabatt / solitär / skuggparti, 50:-

154. Alyssoides utri-
culata, pärlstenört
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245. Paeonia obovata, lackpion (Ryssland: Sibirien): Ca 40 cm. En tydlig våning 
av ljusgröna, rundloberade bladflikar. Mörkskära blombollar (5-8 cm Ø) 15 cm 
ovan, vackra frukter. En nätt och späd art.  .....Kat. 3, torvparti / skuggparti, 50:-
246. Paeonia obovata, vit lackpion: 40 cm, lätt korrugerade, rundloberade blad, 
mellanstora vita blommor.  OBS vi har bara 20 portioner. B   ............................   
........................................................................Kat. 3, torvparti / skuggparti, 50:-
247. Paeonia officinalis, bergpion: 50-100 cm. Ljust blågröna pionblad med spet-
siga flikar, ca 10 cm stora öppna enkla, röda blommor. Bergpionen växer vild i 
bergstrakter i Centraleuropa. Pionen är uppkallad efter Paion, de olympiska gu-
darnas egen läkare, som var lärjunge till Askleipios, läkekonstens gud. Grekiskans 
paionios betyder hälsosam, välgörande. Se bild sid. 47.  ......... Kat. 3, rabatt, 30:-
248. Paeonia tenuifolia, dillpion ( JJH 960834 A, Ryssland: E. Kaukasus, Up-
per Balkaria, Mt. Suukanskaya): 30-50 cm. Blad finflikiga, tillika dill-lika. Enkla 
mörkröda, 10 cm stora, blommor i maj-juni. Här är det äkta vara, ej den Paeonia x 
hybrida som handeln kallar dillpion! OBS vi har bara 22 portioner. B   ............   
............................................................................... Kat. 3, stenparti / rabatt, 50:-
249. Paeonia veitchii, rosenpion: Ca 50 cm hög, dubbelt tredelade, mörkgröna 
blad med spetsiga flikar. Stora (10 cm Ø) rosenrosa-röda blommor medeltidigt i 
pionsäsongen. En mycket vacker art från V Kina, nära släkt med sibirisk pion (P. 
anomala). Fantastisk trädgårdsväxt! N   ...Kat. 3, rabatt / solitär / skuggparti, 40:-
250. Paeonia veitchii ‘Kompakt form’, rosenpion: Ca 35 cm hög, dubbelt tredela-
de, mattgröna blad med spetsiga flikar (snygg bladväxt). Stora (8 cm Ø) rosenrosa 
blommor, 2-4 st / stängel. En av de allra mest odlingsvärda pionerna. Det vill säga 
– inte lite. N   ........................................ Kat. 3, rabatt / solitär / skuggparti, 40:-
251. Paeonia x chameleon, hybridsvavelpion: 60 cm. En naturligt förekommande 
»hybrid« mellan P. mlokosewitschii och P. daurica (P. caucasica). Blommorna 
får en speciell ljus bronsgulrosa nyans. Vackert, daggigt bladverk. Snygga frukter. 
Avkomman kommer att variera men alla plantor kommer att vara utomordentligt 
odlingsvärda. B  .......................................Kat. 3, rabatt / solitär / stenparti, 50:-
252. Papaver alboroseum, alaskavallmo (Ryssland: Sibirien, Kamschatka, Kozel-
ski volcano): 10 cm, grågröna, håriga bladrosetter, laxrosa blommor. Unik färg och 
osedvanligt söt.  .................................................Kat. 2, torvparti / stenparti, 25:-
253. Papaver paucifoliatum, orange jättevallmo: 60 cm, långsmala parflikiga blad, 
stora rödorange blommor. Bra växt som sprider sig sakta med utlöpare. Stjälkar 
styva så uppbindning är överflödig. En växt att dela med sig av.   ........................   
................................................................................................ Kat. 2, rabatt, 25:-
254. Paradisea liliastrum, paradislilja: 50 cm, smala blad, vita nickande klockor. 
En sommarblommande, underbart vacker liljesläkting. Långlivad rabattväxt och 
rossällskap. OBS vi har bara 20 portioner. B   ....... Kat. 2, stenparti / rabatt, 30:-
255. Patrinia heterophylla, läkepatrinia (HeHeHe 311, Kina: Shaanxi, Qin Ling 
mountains): 40 cm hög med spärrgrenigt växtsätt. Bladrosetter grunt parflikade, 
de övre bladen djupt flikade. Bladen får tidigt höstfärgning i roströda nyanser. 
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Kanariefågelgula, valerianalika blommor i flocklika klasar. 
Fullt flor under 3 månader. En fantastisk trädgårdsväxt, 
den mest lovande av dem vi hemförde från Shaanxi 2008! 
B   ............................ Kat. 1, torvparti / skuggparti, 30:-

256. Penstemon cardwellii, glanspenstemon (USA: 
Oregon, Mt. Hebo.): 10 cm; vintergrön halvbuske med 
glänsande, mörkgröna blad; blåvioletta blommor med le-
jongapsstuk. Lättodlad art B .  ..... Kat. 2, stenparti, 30:-
257. Penstemon fruticosus var. serratus, buskhatt (P.&Z. 
92-280, USA: Idaho, Nez Perce Co.): 25 cm. Liten vin-
tergrön halvbuske med blåvioletta, vit- och gulsvalgade, 
tvåläppade blommor ca 3,5 cm långa. För torra, varma 
lägen. N   ...................................... Kat. 1, stenparti, 30:-
258. Penstemon hallii, Halls penstemon: Mörkgröna 
tuvor av ca 5 cm långa, smala blad. Klarblå, tvåläppade, 
förhållandevis stora blommor i täta samlingar på decime-
terhöga skott. En favorit i ett fantastiskt släkte. B   ........
...................................................... Kat. 2, stenparti, 30:-
259. Penstemon newberryi var. berryi, liten juvelpens-
temon (BAH 07-016S, USA: Oregon, Siskiyou Mts.): 
30 cm städsegrön halvbuske med grågröna blad på röda 
stammar. Ljusrosa. stora blommor. Kompakt och snygg.  
...................................................... Kat. 2, stenparti, 30:-
260. Penstemon procerus var. brachyanthus, blåhatt 
(USA: Oregon, Cascades.): 15-30 cm. blåvioletta blom-
mor. Besöks gärna av humlor och fjärilar. N  B   ............
...................................................... Kat. 2, stenparti, 30:-
261. Penstemon whippleanus, dysterpenstemon (USA: 
Colorado, Clear Creek Co., Mt Evans.): 30 cm. En disk-
ret men vacker art med tre cm långa, tvåläppade (gravt 
underbett) blommor. Färgen är oftast dystert brunviolett 
men kan också vara blekgul. Vintergröna rosetter av lan-
settlika blad. En odlingsbar och odlingsvärd art. N   .......
.........................................Kat. 1, stenparti / rabatt, 30:-
262. Physochlaina orientalis, blådårört: 40 cm. Ti-
dig vårväxt. Liknar i mycket Scopolia (dårört) men har 
vackert blåvioletta blommor. Sommarvilande. För sig väl 
bland julrosor och pioner. Bedårande att betrakta men 
definitivt ej något för grönsalladen. Blådårevarning!  B  
..................... Kat. 2, stenparti / rabatt / skuggparti, 30:-
263. Pimpinella rhodantha, rosenbockrot (PHS 92.172, 
Georgien: Kaukasus, Chewi): 60 cm, finskurna glänsande 

286. Stipa pennata, 
fjädergräs

179. Carex pendula, 
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203. Eryngium gigan-
teum, silvermartorn



44

blad, rosa blommor i täta flockar. En 
vacker läckerhet som vi har hårdlan-
serat. Se bild sid. 28.  .....................   
 .............Kat. 1, stenparti/rabatt, 25:-
264. Pleurospermum austriacum, 
piploka (Österrike: Gurktaler Al-
pen): 100 cm, grovflikiga blad, stora 
sammansatta flockar av vita blom-
mor. Pampig! B   ...........................  
 ................  Kat. 1, solitär/rabatt, 30:-
265. Polemonium acutiflorum, 
lappblågull: 20-70 cm. En nordlig 
raritet med fint parflikade blad och 
himmelsbå blommor. Mer gracil än 
vanligt blågull.  ..............................   
 .............Kat. 2, stenparti/rabatt, 25:-
266. Polygonatum verticillatum, 
kransrams (Indien: Sikkim): 60 cm, 
smala blad i kransar upp på stjälken. 
Nickande grönvita blommor. Röda 
bär. En elegant, sirlig skuggperenn. 
...Kat. 3, torvparti / skuggparti, 25:-

267. Primula hirsuta, rosenaurikel (RW 4015, Italien: Campo dei Fiori): 5 cm, 
små, fjuniga bladrosetter, skära blommor. Kanske den sötaste aurikeln!  OBS vi har 
bara 20 portioner. B   ........................................................Kat. 4, stenparti, 30:-
268. Primula muscarioides, pärlviva: 30 cm. Vitludna knoppar och nickande, 
blåvioletta blommor i en tät blomställning över friskt gröna bladrosetter förlänar 
denna kinesiska art ett mycket exotiskt utseende. Kortlivad men ger mycket frö.  Se 
bild sid. 39. N   ..................................................................Kat. 4, torvparti, 30:-
269. Primula sikkimensis, trattviva (CC 3409, Nepal: Khumbu Himal): 40 cm, 
smala blad, väldoftande, blygt nickande, ljusgula klockor. Rekommenderas! En 
grundbult för torvpartiet. B   ............................Kat. 4, torvparti / fuktparti, 30:-
270. Primula vialii, hyacintviva: 25 cm, blad i rosett och 1 cm vida blommor i tät 
nästan axlik ställning. Blomknopparna är intensivt röda, de utslagna blommorna 
violetta. Ganska lätt och mycket eftertraktad bland vivevivörerna. F   ................   
 ..........................................................................Kat. 4, stenparti / torvparti, 30:-
271. Pulsatilla albana, klocksippa: 15 cm, finflikiga blad, ludna nickande violetta 
eller ljusgula klockor. En udda backsippssläkting, långlivad i våra stenpartier. B    
...........................................................................................Kat. 2, stenparti, 30:-
272. Pulsatilla pratensis ssp. nigricans, svartsippa: 20 cm, med finflikigt bladverk 
och nickande, klockformig blomma. Svartsippa är en nära släkting till vår fältsippa, 
med mörkare blommor. Se bild sid. 42.  .................Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-

272. Pulsatilla pratensis ssp. nigricans, 
svartsippa
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273. Pulsatilla vulgaris ssp. grandis, stor backsippa: 20 
cm, flikiga blad, stora ljust blålila, ludna klockor. En av 
de finaste backsipporna. B  Kat. 2, stenparti/rabatt, 30:-
274. Rhaponticum carthamoides, maralrot (Ryssland: 
Altai, Tigire Mt. ridge): Upp till 150 cm, stora spindel-
vävshåriga bladrosetter och en kraftfull stjälk som avslu-
tas med en guldgul korg (5 cm Ø) med violetta tistel-
blommor. En doldis i väst, men lika känd som ginseng i 
öst. Traditionellt använd för återhämtning, mot trötthet 
och impotens. Maral-hjortens favoritföda. ....................
.......................................... Kat. 4, solitär / rabatt, 25:-
275. Salvia deserta, östlig stäppsalvia (Kirgisien: Lake 
Ysyk-Köl): Upp till 70 cm. Spetsigt hjärtlika blad (ca 
7 x 2,5 cm). Blåvioletta blommor i kransar. Nära släkt 
med stäppsalvia, S. nemorosa. Det mörka fodret ger en 
mycket effektfull kontrast. OBS vi har bara 20 portio-
ner. B   ......Kat. 2, stenparti / rabatt / kryddgård, 30:-
276. Salvia nutans, nicksalvia: 60-90 cm. Från en basal 
bladrosett skjuter en hög, krökt nickande blomställning 
med ljust blålila, tvåläppade blommor. En ovanlig och 
ovanligt snygg representant för det stora släktet Salvia.  
N   ....................... Kat. 2, stenparti / varm rabatt, 25:-

277. Saxifraga dinnikii: 1-5 cm hög kuddväxt med 
stora mörkrosa blommor. En exklusiv nyhet från norra 
Kaukasus för kabschia-konnässören. Krävande växt för 
den skicklige odlaren.  Kat. 5, alpinhus / stenparti, 35:-
278. Schizocodon soldanelloides var. magnus, skär 
fransklocka: 10 cm, tuvor av städsegröna, glänsande, run-
da blad som blir rödbruna under vintern. Skära, nick-
ande, fransade klockor. Se bild sid. 43. F   .....................
...............................Kat. 6, torvparti / skuggparti, 40:-
279. Scopolia caucasica, kaukasisk dårört: 30-50 cm. 
Stora blanka blad och mörkt purpurfärgade, något häng-
ande, klocklika blommor med kontrasterande gulgrönt 
foder – giftigt värre! En lundväxt som trivs i halvskugga 
och fet jord. Ovanlig i odling. N   .................................
...............Kat. 2, rabatt / skuggparti / förvildning, 30:-
280. Scorzonera purpurea, purpurfibbla (Rumänien: 
Cluj, Cheia): 30-40 cm. Gräslika blad i rosett. Rosa 
blommor. Elegant, slåttergynnad svinrotsläkting från 
Östeuropa-Centralasien, väl värd att bevara i trädgårds-
äng eller stäpprabatt. N  ....Kat. 4, stenparti/rabatt, 30:-

237. Meconopsis x shel-
donii ‘Lingholm’, stor 

bergvallmo

223. Kitaibela vitifolia, 
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danelloides var. magnus, 

skär fransklocka
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281. Senecio pseudoarnica (Ryssland: Sibirien, Primorskii Krai): 1,5-2 m hög. 
10-20 cm stora, friskt gröna, kållika blad från tjockt rizom. Klargula korgar i juli-
oktober. Havsstrands-art från norra Stilla havsområdet. Till alla delar snygg och 
kraftfull solitär som kan behöva hållas på plats. N   ...Kat. 4, stenparti / rabatt, 30:-
282. Sidalcea candida, vit axmalva: 60 cm, flikade malvablad, utdraget ax med 
snövita blommor. En sagolik perenn, har stått permanent hos oss sedan 1940. Bör 
finnas i varje trädgård. B   ...................................................... Kat. 1, rabatt, 30:-
283. Silene schafta, höstglim: 10-15 cm, kompakt perenn från norra Iran. Friskt 
gröna blad och tätt med mörkrosa glimblommor. Utmärkt, klassisk senblommande 
stenpartiväxt. N   ................................................... Kat. 1, stenparti / rabatt, 30:-
284. Silphium integrifolium: Upp till 2 m hög, stadig perenn med hela grågröna 
blad. Hög- och sensommarblommande med ljusgula korgar. Lysande prärieväxt 
som ger fåglarna massor av goda frön. N   ............. Kat. 4, stenparti / rabatt, 30:-
285. Soldanella montana, skogsalpklocka: Vintergröna runda blad i rosett, ur vars 
mitt ett antal stänglar med 1-6 öppna, fransade, lila klockor reser sig. Eleganta 
frökapslar. Måsteväxt för svala delar av stenpartiet. N   .......................................   
...........................................................................Kat. 4, stenparti / torvparti, 30:-
286. Stipa pennata, fjädergräs (Ryssland): 50-80 cm. Ett dekorativt, tätt tuvat gräs 
med sega, trådsmala, hoprullade blad och ett ax av enblommiga småax där borstet 
är upp till 30 cm långt och fjäderlikt. Falbygdens stolthet! I detta fall ursprungligen 
insamlad i Ryssland. Se bild sid. 41.  ...................................Kat. 1, stenparti, 25:-
287. Telekia speciosissima, dvärgstrålöga (Italien: Lombardiet, Bergamasker Al-
pen): En sällsynthet från sydöstliga alperna. Små rosetter med 5-10 cm långa blad. 
Blomkorgar ensamma av nästan samma storlek som strålögats gula solar – men 
bara 10 cm från marken. Lingvistiskt förväxlingsbar med den enda andra arten – T. 
speciosa (en jätte för skuggiga lägen).  ................................Kat. 4, stenparti, 35:-
288. Thalictrum filamentosum, snöruta (H&S 92-052, Sydkorea: Taebaek): 60 
cm, mörkgrönt rutbladverk med ljusare marmorering. Flata rikblommiga klasar 
med rent vita trådblommor. Synnerligen effektfull i skugga.  ..............................   
........................................................................Kat. 2, torvparti / skuggparti, 30:-
289. Thalictrum minus, stor kustruta ( JP 94-89, Turkiet: Antalya, N of Akseki): 
50 cm. Friskt grönt, elegant bladverk, yvigt pyramidformig blomställning med en 
sky av små, hängande blommor. Gula ståndarknappar på violetta strängar. Bladen 
användes förr till »pyntegrönt«.  ............................. Kat. 2, stenparti / rabatt, 25:-
290. Thalictrum rochebrunianum var. grandisepalum, skuggviolruta: 150 cm, 
gracilt bladverk, violetta blommor med gula ståndare. En överlägsen, stadig och 
storblommig variant av en hyllad trädgårdsaristokrat. N   ...................................   
............................................................................ Kat. 2, skuggparti / rabatt, 35:-
291. Tricyrtis latifolia, gul skugglilja: 50 cm, lansettlika fläckiga blad, sällsamma 
gula blommor med mörkbruna prickar. Bra beståndsbildare i skuggigt läge. Se bild 
sid. 45.  ............................................................Kat. 2, torvparti / skuggparti, 25:-
292. Trillium erectum, purpurtreblad: 30 cm. Ett grönt treblad med faluröda 
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blommor. Lättodlad, sprider sig som ogräs i rätt träd-
gård. B   .................Kat. 3, torvparti / skuggparti, 40:-
293. Trillium flexipes, bågtreblad: 30 cm, grönt treblad, 
gräddvita sidriktade blommor. En kraftig och vital art. 
B   ..........................Kat. 3, torvparti / skuggparti, 35:-

294. Trillium simile: 30 cm, kraftiga gröna treblad, sto-
ra, elfenbensvita blommor. En av släktets vackraste arter. 
B   ..........................Kat. 3, torvparti / skuggparti, 45:-

295. Trillium sulcatum, sydligt purpurtreblad: 40 cm, 
mörkgröna treblad, faluröd blomma. Mer sluten än pur-
purtrebladet. Kaxig.  ...Kat. 3, torvparti / skuggparti, 35:-
296. Trillium vaseyi x erectum, purpurtrebladshybrid: 
40 cm, gröna treblad, stora sidvända faluröda/rosa/sva-
velgula/vita blommor. Vår hybrid har tappat stringensen 
och kan komma i vilken nyans som helst. Vital och kraf-
tig. B  .....................Kat. 3, torvparti / skuggparti, 35:-
297. Triosteum pinnatifidum, flikfeberrot: 30 cm, fing-
erflikade, ljusgröna blad i kransar om fyra. Obetydliga 
blommor men vackra vita bär under lång tid. Örtartad 
kaprifolsläkting som ger en exotisk touch till woodland-
et.  ...........................Kat. 2, torvparti / skuggparti, 30:-
298. Trollius macropetalus (Ryssland: Primoriensis): 
40-60 cm, vackert bladverk och stora guldgula till orange-
tonade smörbollar. Ett nytt ornamentalt, ostasiatisk till-
skott till våra trädgårdar.  Kat. 2, torvparti / rabatt, 25:-
299. Trollius pumilus, dvärgsmörskål: 10 cm, små roset-
ter av trolliusblad, intensivgula platta blommor. Mycket 
söt. B   ........................................Kat. 2, torvparti, 30:-
300. Tropaeolum azureum, violkrasse (F&W 8630, 
Chile: Coquimbo Prov.): Meterhög klätterväxt överdå-
digt blommande med azurblå blommor. Ej vinterhärdig 
men fantastisk i kruka, gärna i vinterträdgård. Sås lämp-
ligast i september. Spara fröna till hösten. Vattnas och 
hålls vid +10°.  B  .........................Kat. 1, orangeri, 40:-
301. Tropaeolum polyphyllum, guldkrasse (P&W 
6597, Chile: Central Southern Andean): 50 cm, kaskad-
lika skott med kosmiskt blågrå blad. 2,5 cm stora, guld-
gula till orange, tvåsymmetriska krasseblommor i juni. 
En osannolikt häftig kombination. Sätter sina knölar 
riktigt djupt (1 m!). En slöstartare som med tiden kan 
ta över en rabatt och bli omöjlig att utrota – om nu nån 
tok så skulle vilja. De svartlila rävrumpelika skotten syns 

207. Fritillaria caucasica, 
kaukasisk klocklilja

291. Tricyrtis latifolia, 
gul skugglilja

302. Tulipa sprengeri, 
sommartulpan
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redan under senvintern. Fullständigt härdig i Göteborg under de senaste 25 åren. 
B   .....................................................Kat. 2, stenparti/rabatt/soliga buskage, 50:-

302. Tulipa sprengeri, sommartulpan: 50 cm, ljusgröna blad, mönjeröda blommor, 
senblommande. En ovanlig art i odling. Svindyr att köpa men lätt att dra upp med 
frö. Blir verkligt långlivad i trädgården. En favorit bland tulpaner. Se bild sid. 45. 
F  ................................................................................  Kat. 3, naturträdgård, 30:-

303. Veratrum nigrum, svart nysrot (MZ 00-024, Ryssland: Altai Mts., Jodro): 
150 cm med spetsiga, lansettlika, veckade blad. Brunsvarta blommor i stora, sam-
mansatta ax. Långsamväxande men lever hur länge som helst. Häftig! Ett av anti-
kens mest använda läkemedel: kräk-, avförings-, kramplösande och svettdrivande 
medel. Används än idag som blodtrycksmedicin. B   ..  Kat. 1, solitär / rabatt, 30:-
304. Veratrum viride, grön nysrot: Upp till 1,5 m hög. Vackra, stora blad, längs-
ledes veckade – effektfullt. Gulgröna blommor i stora, utdragna klasar. Långsam-
växande men lever hur länge som helst. Häftig! N   ....  Kat. 2, solitär / rabatt, 25:-
305. Veronica prostrata, mattveronika: En stäppart från Sydösteuropa med kry-
pande jordstängel och korta, uppstigande stammar med hela, naggade blad och 
förhållandevis stora, blå blommor. Klassisk och pålitlig marktäckande stenparti-
växt, som blommar om vid nedklippning. N   .....................Kat. 2, stenparti, 25:-
306. Viola howellii: 10 cm, marktäckande bladrosetter, rosa blommor med tjock 
sporre. En liten prydlig nordamerikansk viol. Vital men inte invasiv, sår sig bra i 
woodland. N   ..................................................Kat. 2, skuggparti / stenparti, 30:-

Träd och buskar

307. Acer macrophyllum, jättelönn (USA: Washington, Blewitt Pass): Ett ganska 
litet träd – trots det svenska namnet – 5-10 m. Grenverk relativt glest. Blad mycket 
stora, grunt femflikiga med gula till orange höstfärger. Blommor gula på bar kvist 
– mycket effektfullt. Vi citerar Krüssmann: »One of the most beautiful of all the 
maples.« Zon 1. B  ..............................Kat. 2, solitär / buskage / skuggparti, 30:-
308. Callicarpa japonica, japanskt glasbär (B 355, Japan: Honshu): Buske på halv-
annan meter, vars främsta merit är de uppseendeväckande lila bären, påminnande 
om knappnålshuvuden. Vill ha varmt och skyddat läge.  B   ...............................   
 .................................................................................Kat. 2, solitär / buskage, 35:-
309. Clematis alpina, alpklematis (Italien: Val di Algordo Belluno): 2 m långa 
rankor med flikade blad, stora blå klockor. Grov men sirlig marktäckare eller 
klängväxt. Ett absolut måste i var trädgård. Vildväxande i Alperna.  Zon 1-5.  ......
...................................................................................Kat. 2, rabatt/buskage, 25:-
310. Clematis chiisanensis, pagodklematis (H&S 92-131, Sydkorea: Taebaek): 
Upp till 3 m; vacker ranka med spensligt flikade tredelade blad. Blommar på vå-
ren med gula, nickande, klocklika klematisblommor. Blomblad tjocka och åsade. 
Mycket vacker, lättodlad. Zon 1-5. F   .....Kat. 2, rabatt/skuggparti/buskage, 30:-
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311. Clematis crispa, krusklematis: 100 cm, klängande, 
blad parflikiga. Blommor läderartade, klockformiga, blå-
violetta med ljus kant. Kalkbladens spetsar är tillbaka-
rullade och krusiga. En nordamerikansk örtartad klema-
tis. Ovanlig, udda men vacker.  Zon 1-6. B   ..................
.......................................Kat. 2, stenparti / rabatt, 30:-
312. Clematis ochroleuca, blek urnklematis (USA: N. 
Carolina): 40 cm, upprätt växande, örtartad Clematis 
med äggrunda, styva, motsatta blad. Blommorna är urn-
formade, läderartade, blekgul-violetta. Intressant. B   ....
....................................... Kat. 2, stenparti / rabatt, 30:-
313. Colutea arborescens, blåsärt (HZ 96-024, Frankri-
ke: Luchon, Hospice de France): 2 meter hög buske med 
stora gula ärtblommor och tjocka, uppblåsta baljor. En 
tacksam, dekorativ prydnadsbuske. Blommar om våren 
och ofta igen på eftersommaren. Snabba på gronings-
processen genom att göra hål i fröskalen, lägga fröna i 
blöt över natt och så direkt. Se bild sid. 47. Zon 1-3. F   
....................................... Kat. 1, stenparti / rabatt, 25:-
314. Euonymus hamiltonianus ssp. sieboldianus, 
tokyo benved: En stor buske eller litet träd på upp till 8 
m. Var förr ganska vanlig som parkträd i Sverige. Oan-
senliga ljusgröna blommor. Som de flesta benvedsarter 
har den fantastiskt vackra röda höstfärger. I de vackert 
rosaröda kapslarna på hösten exponeras så småningom 
fröna med sina knallröda fröhyllen. Värdefull för över-
vintrande fåglar, som lockas till busken av de röda fröhyl-
lena. Fröna är dock giftiga för oss. Zon 1-5. B   .............
.........................................Kat. 3, solitär / buskage, 30:-
315. Hypericum buckleii, sydstats-hyperikum: 40 cm 
liten buske. Små ovala, ljusgröna blad med god höstfärg. 
Massor av gula blommor som åldras mot orange. Helt 
härdig. En fantastisk dvärgbuske. Zon 1-3.  ...................
....................................... Kat. 1, stenparti / rabatt, 25:-
316. Leucothoe racemosa, sommarrosling (USA: New 
Jersey, Morris Co.): En bladfällande, utlöparbildande, 
upprätt buske med smalt lansettlika blad, tillspetsade i 
både ändar. Blir max. 1 m hög. Blommor i toppställda, 
ensidiga och grenade blomställningar. Dessa är urnfor-
made, vita och rätt lika lingonblommor, vilket visar att 
detta är en ljungväxt precis som lingon. Samma odlings-
krav som Rhododendron. Kan få vackert röda höstfärger. 

247. Paeonia officinalis, 
bergpion

313. Colutea arbores-
cens, blåsärt

324. Rosa spinosissima, 
pimpinellros



50

Växer vild i Ö USA. Zon 1-4.   ...........................Kat. 6, skuggparti / solitär, 30:-
317. Lonicera pyrenaica, spansktry (EAC 104, Marocko: Khenifra, Haut Atlas): 
50 cm, små- och blåbladig buske med skära klockor. En vacker form av en läcker 
tryart. Zon 1-3.  .....................................................Kat. 3, rabatt / stenparti, 30:-
318. Magnolia kobus, japansk magnolia: Vackert litet träd upp till 10 m. Vita, 
ljuvliga blommor på bar kvist i april strax efter stjärnmagnolian. En mycket härdig 
magnoliaart som klarar temperaturer på minst 25 minusgrader. Zon 1-4. B  .....   
 ...........................................................................Kat. 2, solitär / skuggparti, 40:-
319. Oplopanax horridus, djävulsklubba (USA: Washington, Cowlitz Co., Ka-
lama River): Upp till 1,5 m hög buske med ogrenade riktaggiga skott. Blad stora, 
handflikade och taggiga. Blommor obetydliga men frukter lackröda i stora klasar. 
Trots sin taggighet en bra trädgårdsväxt med exotiskt utseende. Zon 1-6.  .........   
............................................................................ Kat. 3, skuggparti / solitär, 30:-
320. Paeonia rockii ‘Krokgården Supreme’, buskpion: 1,5-2 m, vedartad med 
vackert bladverk, enorma blommor, +20 cm Ø, vita  med svartviolett centrum. 
En underbar buske som drar till sig massor av beundrare genom sin doft och sina 
lysande vita blommor. Fröet kommer från en isolerad odling vilket bör ge 100% 
vita plantor. Zon 1-4. F  B   ......................................Kat. 3, rabatt / solitär, 50:-
321. Phellodendron japonicum, japanskt korkträd ( Japan): Upp till 8 m. Lång-
samväxande träd som blir brett trattlikt med korkliknande bark; blad asklika, aro-
matiska; svarta, kryddoftande bär i stora klasar. Zon 1-5. B  ..............................   
............................................................................Kat. 3, solitär / skuggparti, 30:-
322. Philadelphus purpurascens, wilsonschersmin (H&M 1486, Kina: Sichuan): 
En mellanstor schersmin med små blad och bågböjda grenar, täckta av sötaktigt 
doftande blommor. De inre kronbladen är vita och kontrasterar fint mot de yttre 
purpurfärgade. Zon 1-3. B   ................................... Kat. 5, buskage / solitär, 35:-
323. Rhodotypos scandens, schersminros: Upp till 1,5 m, buske med vackra, 
veckade blad, vita roslika blommor följda av glänsande svarta, ärtstora frukter. Zon 
1-3.  ........................................................................................ Kat. 3, rabatt, 25:-
324. Rosa spinosissima, pimpinellros (Frankrike: Pyrenees Orientale, Vallée 
d’Eyne): 50 cm, rödaktiga fintaggiga stammar, mörkgrönt fint bladverk, enkla 
gräddvita rosor och svarta nypon. Se bild sid. 47. Zon 1-6.  ................................  
............................................................................... Kat. 3, stenparti / rabatt, 25:-
325. Staphylea pinnata, pimpernöt (Bosnien, Kanjon Miljacko): 3 m, ljusgröna 
parflikiga blad, vita blommor, uppblåsta frukter. En underbart vacker buske från 
Bosnien. Zon 1-3. ................................................................... Kat. 3, solitär, 30:-
326. Vaccinium japonicum, japanskt busktranbär: 50 cm, blad 2 cm, blommor 
rosa, vaxartade, lustigt tillbakarullade. Stora röda bär. Vackra höstfärger. Zon 1-3. 
B   ......................................................................................Kat. 6, torvparti, 30:-
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kat. 1, står för ordinär sådd och relativt snabb groning;
kat. 2, vanlig sådd men den behöver en kylperiod;
kat. 3, vanlig sådd men den kan behöva mer än en kylperiod;
kat. 4, ljusgroende, täck tunt med sand;
kat. 5, ljusgroende, täck inte;
kat. 6, ljungväxter, ljusgroende, ingen täckning, surt substrat.

Vinn på våra lotterier!

Även i år ordnar vi två olika lotterier i samband med att du skickar 
in beställningssedeln. 
 Den första vinsten lottas ut bland de beställningar som har kommit 
in senast den 16 januari 2012 och består av att man får sin beställning 
gratis.
 Den andra vinsten lottas ut bland dem som värvat en ny medlem, 
vars namn och adressuppgifter fylls i på övre halvan av beställnings-
blanketten.
 Vinsten här blir ett frökit innehållande skolningspinne, såstamp 
(7 x 7,5 cm), krukmakare och radpinnar med 8 meter snöre. Allt är 
handgjorda saker i olika träslag. Dessutom ingår ett minidrivhus med 
ventilation i plast. Värdet uppgår till drygt 500:-. Vinsten levereras i 
april.
 Vinnarnas namn kommer att publiceras på Konnässörsklubbens 
hemsida (www.gotbot.se).
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