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1. Allium ’His Excellency’. Bollök
125 cm. En kraftig och praktfull lök som trivs i
god trädgårdsjord. Tjusigt bladutspring, breda,
rödanlupna, rosaspetsade blad som bildar en stor
rosett. Vid blomningen i sena juni har de vissnat.
Plantera bland sena perenner som slukar de gulnande
bladen. Kan användas i rabattkompositioner såväl
som i buskagekanter. Blommor extremt talrika,
blåvioletta i en mycket tät, 15 cm vid boll. Som det
anstår en excellens håller den sork, rådjur och annat
otyg på avstånd.
2. Allium ’Eros’*.
35 cm. En fantastisk selektion, utvald och förökad
av vår holländske vän, Wim de Goede . Ljus fin
grönska tidigt på våren. Blommor uppvända,
lilarosa stjärnor (ca 2,5 cm Ø) med mörkare
mittnerv, ca 20 st. i flockar som blir runt 10 cm i Ø.
Blommar i slutet maj – junis början. Lämplig som
sorkavskräckande kantväxt, eller bland krokus och
andra åtråvärda lökar. Utmärkt som snittblomma.
Plantera med 10 cm avstånd, tuvar snabbt till sig.
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3. Anemone blanda ‘Mixed Varieties’. Balkansippa
10–15 cm. Balkansippan är oumbärlig i aprils vårsol.
Denna vackra art hör hemma i Balkan och Turkiet
där man hittar den i skog och uppe i bergen. Blötlägg
(stöp) de synes livlösa, svarta, små knölarna över
natten och förundras över hur livet återvänt när
du nästa dag planterar dem på ca 5 cm djup med
10 cm avstånd. ‘Mixed Varieties’ innebär en vacker
och tilltalande palett i olika nyanser av i huvudsak
blått och vitt, men med inslag av violett och rosa . En
utmärkt växt för husväggsrabatten, stenpartiet eller
naken jord under buskar. Trivs bra såväl i sol som i
halvskugga.
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4. Chionodoxa sardensis.
Liten vårstjärna
15 cm. Den blåaste vårstjärnan på
marknaden, har odlats sedan sent
1800-tal. Sprider sig gärna med
frö i den egna trädgården och
blir till livslång glädje. Beskriven
från tallskog och bergsängar
ovan Sardes, en granne till
Smyrna i västra Turkiet. En
förnämlig växt för förvildning,
gärna tillsammans med vit
porslinshyacint. Egentligen skall
den heta Scilla sardensis men det
struntar jag i.
5. Crocus tommasinianus ’Roseus’*. Snökrokus
10 cm. Från lövskogar i N Balkan. Av alla de ca 75-125
vilda krokusarter som finns (det beskrivs nya på löpande
band) är snökrokusen den bästa för naturalisering i
trädgården. Vi har hittills erbjudit tre sorter men nu
kommer den vänaste - C. t. ’Roseus’ - med utvärtes
silvergrå, inuti ljusrosa kalkar. Sätt den gärna i grupp
samman med andra snökrokus så den kan korsa sig och
ge upphov till nya nyanser - på bilden står den framför
en blekare artfrände. Rabatt, stenparti, lund – ja överallt.
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6. Galanthus nivalis ’Hippolyta’*
15 cm. En klassisk fylld snödroppshybrid som
belönades med A.M. 1970. Döpt efter den grekiske
krigsguden Ares dotter – amazonen vars bälte
Herkules stal – ni vet. Nu har hon sjunkit i pris
så att jag kan erbjuda henne. Liten och elegant ,
med centimeterbreda, daggrå blad och utbredd,
fallskärmslik yttre kalk och en fylld, grönspetsad,
tillplattad inre kalk. En sansad ingång till galanthofilin,
eller?
7. Hyacinthoides hispanica ’Excelsior’.
Spansk klockhyacint
45 cm. Ytterligare en klassiker - denna gång från
västra Spanien & Portugal där den växer i lövskog och
andra skuggiga lägen. Höjd 40–50 cm. På den kraftiga
blomstängeln sitter 20–25 klockformiga, blå blommor
i öppen klase. Lättodlad i vanlig trädgårdsjord. Passar
såväl som kantväxt i rabatten som till förvildning på
naturtomten. ’Excelsior’ är en förnämlig sort som
förädlades fram redan 1906 och har belönats med alla
tänkbara utmärkelser. Blommar i juni.
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8. Iris reticulata ’Blue Note’*. Våriris
15 cm. Våririsen är en av våra elegantaste vårlökar. Den
härstammar från sommartorra ängar och buskmark från
Ö Turkiet till N Iran. Denna anmärkningsvärda sort är
relativt ny. Blommorna är mörkt blå & svartvioletta med
vit teckning. Selekterad och uppförökad i Kanada, så kyla
tål den. Plantera i soligt sommartorrt läge med näringsrik
jord så kan den bli långlivad.

8

9. Muscari ’Bling Bling’*.
”Gnistrande pärlhyacint”
20 cm. Bling-bling sägs ha myntats som begrepp 1999 och
lär beskriva det imaginära ljudet som uppstår när ljus
träffar en diamant. Precis så känns det när man stöter på
en sån här gynnare i naturen, det har hänt mig två gånger.
En mutation har avlägsnat vaxet från ”druvorna” som
istället för i sin, normalt, dämpade lyster gnistrar som
polerade, blåvioletta glaspärlor. En underbar kontrast
bland vanliga Muscari armeniacum och gullvivor.
Registrerades 2013 så det är verkligen en nyhet. Rabatt,
bland rosor, i buskagekanter & lite här och var.

10. Muscari armeniacum ’Venus’*.
Vit armenisk pärlhyacint
15-20 cm. En ny selektion från en holländsk
vän. Vital och vit med pärlorna i kraftig, axlik
klase. I knoppstadiet har blommorna en läckert
gulgrön ton men bleknar till jungfruligt vitt
när de slår ut. Dekorativa tidiga blad. Blommar
i sena april / tidiga maj. Rabatt, lökäng och
buskbryn – perfekt under rosor.
11. Narcissus ’GoldenYears’*.
Cyclamineusnarciss
30-40 cm. Den vilda cyklamennarcissen (N.
cyclamineus) är nuförtiden mycket ovanlig
i odling men har lämnat värdefulla gener
till cyclamineusnarcisserna som tillhör
de lämpligaste och härdigaste småvuxna
narcisserna. Med sitt slanka, ”vilda” uttryck
passar de väl in i lite äldre miljöer men pryder
även en modern trädgård. Genom åren har vi
avverkat 19 olika kultivarer – här är två nya.
’Golden Years’ är den kraftigare med en höjd
på 30-40 cm, ofta tvåblommig, med en trattlik
bikrona med”mörkgul” touch, resten av kalken
är påskliljegul.
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12. Narcissus cycl. ’Rapture’ *. Cyclamineusnarciss
25 cm. Högst charmerande, enblommig med lång,
smal trumpet och starkt tillbakaböjda kalkblad i
klaraste gult. Med sin nätta och pigga uppsyn är den
ett glädjepiller i mars / april. Båda våra erbjudanden
är framavlade av Mitsch Novelty Daffodils i
Oregon. De tu passar i rabatt, buskagekanter,
lökäng – näringsrik jord i ljust läge. Sork-, har- och
rådjurssäkra är de likaså.
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13. Scilla bifolia ’Rosea’*. Tidig blåstjärna, rosa
form
10 cm. C & S Europa, Främre Asien. Blåstjärnor tillhör
de allra mest lättodlade och förökningsvilliga lökar
man kan tänka sig i trädgården – här har ni skära
formen! Utmärkt för förvildning på naturtomten
eller i öppen jord under träd och buskar. Går givetvis
också bra i stenpartiet, vid husväggen och i kruka.
Blommar redan i mars, med små, stjärnlika blommor
i läckert kristyrrosa. Sår sig villigt och förblir en vän
för livet.
14. Tulipa fosteriana ’Flaming Purissima’*.
Kejsartulpan
40 cm. Vit med en aning gulgrönt, mer eller
mindre rodnande mot kalkbladskanterna. Någon
blir röd en annan helt vit, lejonparten i nyanser
emellan – mycket effektfullt. En variabel sport av
den välkända, vita Tulipa fosteriana ’Purissima’ .
Den vilda, knallröda T. fosteriana härstammar från
centralasiens berg, särskilt syd om Samarkand. Det
är en tålig, storblommig art och ’Flaming Purissima’
får beröm för att vara perenn i trädgården.
Tidig är den också och möter upp påskliljor och
stjärnmagnolia. Blommar i april. Plantera i varm
rabatt, gärna tillsammans med sent vaknande
perenner och rosor.
15. T. humilis ’Tete a Tete’. Stäpptulpan
Pion-violtulpan.
10 cm. Här vill jag begrunda bildens inverkan.
Så sent som som 2012 erbjöd vi denna första
gången. Den har tagit mig med storm och vid
skrivande stund så dyker den upp i full fägring
– jag hade väntat mig någon enstaka blomma
men de blommar mangrant i stäpprabatten 31/3.
Vi behöver mer av denna – det blir intressant att
se hur många av er som också behöver, eller hur
många som glömde att beställa när det senast
begav sig. Violtulpanen är en pålitlig växt i
rätt läge. I stenpartiet, den varma rabatten, mot
husväggen och andra sommartorra platser. Till
vardags är alla sorterna diskreta i nyanser från
vitt till mörkt lilarosa. Detta är vulgovarianten –
fullständigt oemotståndlig. Mini-pioner på marken!
Nerbäddade i friska violtulpanblad! Fyllda, nästan
blodröda pionvioltulpanblommor! En surrealistisk
tulpan. Plantera i väldränerad, näringsrik jord.
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