








































Blomman har rödbruna kalkblad och stora toffelformade, gula läppblad. Trivs bäst i kalkhaltig och 
fuktig jord. 

 

Cypripedium japonicum 650. 
En ovanlig orkidé från Japan. Kraftigväxande och kan bli 50‐60 cm hög. Blommans grundfärg är rosa 
och sedan röda och violetta inslag. Trivs bäst i halvskugga, fuktig och mullrik jord samt troligen i zon I‐III. 

 

Dysosma veitchii 526. 
 

Ficus carica 'Bornholmsfikon' Fikon 82.  

Arten härstammar från Turkiet och västra Asien, där den också har odlats under 1000‐tals år. Den 
känns lätt igen på de stora handflikiga bladen. Under soliga somrar kan de också ge frukt i Sverige. 
Gruppen 'Bornholmsfikon' anses vara något mer härdig än arten och rekommenderas för de som vill 
prova att odla fikon på friland. Trivs bäst i soligt läge och i zon I. 

 
Fothergilla monticola 47. 
Äldre namn för Fothergilla major. Lövfällande buske som kan bli 2‐3 m hög och nästan lika bred. 
Blommar med vita, sötdoftande blommor på bar kvist. De unga bladen är svagt bronsfärgade och får 
vackra höstfärger. Torktålig. Synonym Fothergilla monticola major. Härdig i zon I‐IV(V). 
 
Fothergilla x intermedia 'Mount Airy'  Mellanhäxal  84. 
Upprättväxande buske som blir dryga metern hög och lika bred..Honungsdoftande gräddfärgade blommor 
tidigt på våren. Vackra oranga och röda höstfärger. Trvis bäst i fuktig och sur jord samt i sol/halvskugga. 
Härdig i zon I‐IV. 

 
Fritillaria cirrhosa Klängklocklilja 528. 

Gentiana sino‐ornata 'Blue Silk' Höstgentiana 617. 

Glaucidium palmatum Lunddocka 531. 

Helleborus abruzzicus  534. 

Helleborus argutifolius 'HGS Snow Fever'  689. 

En kompaktväxande stamjulros med ett kraftfullt 
Detta är den första julrossorten med variegerade 

och spräckligt bladverk. 
blad! 

Blommar under tidig vår. 

Helleborus croaticus  609. 
H. croaticus betraktas numera som en egen art med ett begränsat utbredningsområde i nordöstra 
Kroatien. Blommorna är i allmänhet koppformade, ganska små och rödvioletta med en grönare insida 
där nervaturen är färgad i violett. Plantera H. croaticus ganska ljust i en mullrik väldränerad jord. 
Plantorna vissnar bort tidigt under hösten, men blommar i gengäld tidigt på våren. Härdig i södra 
Sverige och stora delar av landet i väldränerade lägen med snötäcke. 
Helleborus cyclophyllus Stor doftjulros 535.  

Den kanske allra vackraste av alla de grönblommiga helleborusarterna! Plantan som blir 30‐40 cm hög 
har kraftiga blad med få flikar utbredda i en rund cirkel. Bladen vissnar vanligtvis bort på vintern, men 



former med övervintrande blad förekommer. Blommorna är 4‐5 cm stora, skålformade och ganska 
öppna, gröna eller gulgröna i färgen. Arten är relativt härdig, men kan börja blomma ganska tidigt i 
februari ‐ mars varför den ibland blir skadad av ”tö/frost/tö/frost” väder. Den växer normalt i öppnare 
mark och föredrar därför mer sol också som odlad planta. 

 

Helleborus dumetorum Skir julros 536.  

H. dumetorum är en julros för samlare! Med anspråkslösa, gröna blommor och ett spensligt växtsätt är 
inte förutsättningarna de allra bästa för att bli populär hos den ordinäre trädgårdsälskaren, men för alla 
dem som söker något annorlunda kan H. dumetorum få en plats i hjärtat. Unga blad är ibland violetta 
innan de utvecklas helt och blir gröna. Bladen vissnar ner tidigt på hösten. Hos äldre plantor är bladen 
hästskoformade och blommorna ackompanjeras av stora förblad. Blomningen inträffar relativt tidigt i 
februari ‐ mars, och växtplatsen skall vara halvskuggig med en kraftig väldränerad mulljord. Härdig i 
södra Sverige och i skyddade lägen även längre upp i landet. 

 

Helleborus foetidus 690.  

H. foetidus, klockjulros, kallas även för stinkjulros eller stinkande prustrot eftersom bladen avger en 
obehaglig doft om de knäcks. Plantorna, som kan bli upp till 75 cm höga, odlas främst för sitt vackra 
bladverk men också för att de ljusgröna, nästan cylindriska blommorna i glesa klasar. Blommorna 
utvecklas i toppen på övervintrande stammar. H. foetidus är en anpassningsbar art som kan växa i full 
sol likaväl som i skugga. Den är härdig i södra Sverige och kan utvecklas bra också längre norrut. 

 

Helleborus liguricus 612. 
 
Helleborus multifidus 537.  

H. multifidus har fått sitt namn efter de upprepat delade bladen som i vissa former kan bli i det 
närmaste fjäderlika. Blommorna är små, till medelstora, mer eller mindre gröna och ibland med 
antydan till violett nervatur. H. multifidus finns i fyra underarter – multifidus, hercegovinus, istricatus 
och bocconei. Det är framför allt ssp. hercegovinus som har de mest attraktiva bladen. Här har man 
hittat så många som 185 bladflikar på ett enda blad. Tyvärr är blommorna ganska små och 
intetsägande på just denna underart. Plantorna förlorar sina blad under vintern. Den växer i skilda 
miljöer, också på kargare marker men föredrar rik, väldränerad mulljord och sol till lätt skugga. Härdig i 
södra Sverige. 

 

Helleborus niger Julros 538.  

H. niger finns som två underarter, ssp. niger som växer vild i Alperna, från Schweiz i väster till Kroatien i 
öster, och ssp macranthus som förekommer i norra Italien. I trädgården trivs den bäst i en väldränerad, 
rik lövmulljord i halvskugga under ett träd eller en buske. Ju torrare jorden är desto skuggigare 
växtplats behövs. H. niger är den mest lågväxande av alla julrosor. Den blir vanligen 10‐15 cm hög och 
har ett kompakt växtsätt med tätt, åretrunt grönt bladverk. Blommorna är helt vita, ibland med stråk av 
rosa eller grönt på baksidan av blombladen. 

 
Helleborus occidentalis  539.  



Helleborus odorus Liten doftjulros 540.   
Helleborus odorus är den som kanske är enklast att odla av de grönblommiga arterna. Den kan ibland 
bli upp till 40 cm hög, de unga bladen är täckta med silvriga hår och stundtals lätt kopparfärgade. 
Bladen är övervintrande, men dör bort på vintern i snötäckta områden. H. odorus blommar tidigt. 
Färgen på de 4 ‐ 6 cm stora blommorna kan variera från kraftfullt grönt till lysande gulgrönt, lätt 
doftande av äpple eller möjligen ”billig tvål”. Den kan lätt förväxlas med Helleborus cyclophyllus. Den 
trivs i vandrande skugga men även i fullt solljus i mullrik jord. Härdig i södra Sverige och i skyddade och 
väldränerade lägen långt upp i landet. 

 

Helleborus purpurascens Purpurjulros 541.  

H. purpurascens, når en höjd av ca 30 cm, dör tillbaka helt på vintern men börjar tidigt skjuta nya 
knoppar. Blommorna är öppet skålformade, oftast grå‐ eller brunvioletta med en grönskimrande insida, 
men kan också vara mörkt blålila eller till och med daggigt gråblå. De mörkgröna bladen är vackert flikiga 
och lätt håriga i tidigt stadium. H. pururascens kan trivas bra i full sol men föredrar lätt skugga och mullrik 
jord. Härdig i södra Sverige och i skyddade väldränerade lägen i stora delar av landet. 

 

Helleborus thibetanus Tibetansk julros 542.  

H. thibetanus är den enda icke europeiska arten med sitt utbredningsområde i Gansu‐, Shaanxi‐ och 
Sichuan‐provinserna i Kina. Blommorna är medelstora och påminner om en outslagen vitsippa. Färgen 
kan variera från vitt till rosa, ofta med tydlig nervatur i mörkrosa också på utsidan av blombladen. 
Bladen är tunnare och ljusare gröna än hos övriga arter. De utvecklas efter blomningen och försvinner 
snart igen, redan i juli – augusti. Eftersom blomningen startar tidigt kan blommorna lätt skadas av frost. 
H. thibetanus föredrar en något fuktigare men fortfarande väldränerad växtplats. Härdig åtminstone i 
södra Sverige. Har enbart funnits i odling i ca 15 år. 

 

Helleborus torquatus 543.  

H. torquatus har ett vackert finflikigt bladverk som kan vara svårt att skilja från H. multifidus. 
Blommorna är mycket varierande både i färg och form. Blomfärgen kan variera från helt grön till 
mycket mörkt violett. Ofta är insidan grönare med en ljusare ring runt (krage) centrum. Bra selektioner 
av H. torquatus är utsökta och en absolut favorit. H. torquatus trivs i lätt skugga på en mullrik ganska 
kraftig men väldränerad jord. Den är härdig i södra Sverige och i skyddade lägen långt upp i landet. 
 
Helleborus viridis 544.  

Som namnet antyder är H. viridis den grönaste av alla julrosor även om ljusare gulgröna varianter kan 
förekomma. Den har små till medelstora blommor och ett bladverk som är relativt grovt tandat mot 
spetsen av flikarna. Den gröna julrosen är den art som är vanligast förekommande i västra och 
mellersta Europa. Två underarter kan urskiljas, ssp. viridis och ssp. occidentalis som finns i England, 
Belgien, Frankrike, Spanien och västra Tyskland. Den senare underarten har mindre blommor och färre 
antal bladflikar jämfört med ssp. viridis. Arten är lättodlad och kan växa i djupare skugga än andra 
arter. Den klarar också tyngre jord även om tillväxten då blir något långsammare. Härdig i en stor del 
av landet i skyddade lägen. 

 



Hepatica japonica 547. 
 

Hepatica maxima Koreansk blåsippa 649. 

Blåsippan med de allra största bladen som är mörkgröna och läderartade. En ovanlig blåsippa från 
Korea. Stora mörkgröna läderartade blad. Små vita eller svagt rosa blommor tidigt på våren 
Hepatica nobilis   Blåsippa  548. 
 
Hydrangea macrophylla 'Merveille Sanguine’ Hortensia 'Merveille’ 97. 
En ovanlig och vacker hortensia som blir en kompakt‐ och upprättväxandeväxande buske på dryga 0,5 
m. Under sommaren har den en vackert och krafigt mörkgrönt bladverkt. I augusti kommer mängder med 
stora, röda blomställningar som blommar fram till frosten. Trivs bäst i näringsrik jord, soligt läge och i zon I‐
II. De flesta H. macrophylla kan klippas ner på hösten efter de blommar på ettårsskotten (dock ej 
sortgruppen Endless summer) 

 
Hydrophyllum canadensis  614. 

Jeffersonia dubia Blå Presidentsippa 553. 
En underbar woodlandväxt som påminner om blåsippa. 

Lilium formosanum var. pricei Liten basunlilja 555. 

Lilium lankongense Mekonglilja 556. 

Lilium lophophorum  613. 

Lilium martagon Krollilja 557. 

Lilium nepalense Elfenbenslilja 644. 
En vacker och ovanlig lilja som kan bli 60 ‐ 100 cm hög. De stora traffformade blommorna är gula, 
gröngula eller grönvita och har rödbruna fläckar eller helt rödbrunt mitt. Trivs bäst i lite surare jord och 
halvskugga. Påstås inte vara härdig utomhhus i Sverige. Men de trivs utmärkt på Ulriksdals Trädgård på 
Kivik. 

 

Lilium rubellum Skär trumpetlilja 504.  

Underbart vacker lilja med rosa klockor. Trivs i ett halvskuggigt läge i väldränerad men mullrik jord. 
 
Magnolia grandiflora   Kungsmagnolia 189. 
En underbar städsegrön magnolia som i sitt hemland, södra USA, kan bli ett stort träd. Stora vita 
blommor i slutet av juni som sprider en underbar väldoft av citron. I Sverige kräver de ett mycket 
skyddat läge och gärna täckning av bladen från den starka vårsole


















































































































