
 

 
Stauder til vårtreff i Botanisk 

hage 28.05.2017 
Ansvarlig stauder: Berit Nyrud 

 
 

Denne katalogen er med forbehold om at det kan bli noen forandringer. Mange 

planter av de som har stått ute har ikke klart seg denne vinteren, og på grunn av 

en kald vår har de kommet sent i gang. En del stauder har vi bare noen få 

eksemplarer av, og de fleste av dem er ikke tatt med. 

I år er også staudene fra Oldemors hage tatt med i denne katalogen. De vil bli 

samlet i en egen avdeling sammen med de øvrige staudene på vårtreffet. 

Mange av plantene er sådd av frø som er resultat av åpen pollinering. Det kan 

skje krysninger, men fine planter blir det uansett, selv om de kan variere noe i 

form og farge. 

Spesielt gjelder dette akeleier som kommer i mange varianter og krysser seg 

lett- 

En del av staudene fra Oldemors hage ble plantet i fjor høst. På grunn av en kald 

og sen vår er det enda ikke sikkert hvilke som har klart vinteren, så muligens 

blir det et par sorter til. 
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Alcea pallida – 
ungarsk stokkrose 

To-flerårig. Sjelden 
stokkroseart med 
lysrosa blomster. 
Blomstrer juni-juli. 
Høyde 175 cm. H 2-4 

 

Få planter  

Alcea rosea 

“Chater’s Double” – 

fylt stokkrose    

To- til flerårig. Doble, 

tette blomster i klare 

farger. Passer inntil 

husvegg. Blomstrer 

juli-august. Høyde 

opptil 200cm. H5. 

 

Alcea rosea 

”Nigra” – svart 

stokkrose 

 

To- til flerårig. 

Gammel 

stokkrosesort. Enkle, 

nesten svarte eller 

svartrøde blomster 

oppover høye stilker i 

juli-august. Høyde 

100-150cm. H5. 
 

 

Alcea rosea – 

flerårig stokkrose 

 

Gammeldags stokkrose 

med enkle blomster i 

juli-august. Selvsår seg 

der den trives. Høyde 

100-150 cm. H5. 

 

Anaphalis 

margaritacea – 

perleevigblom 

 

Fra Nord-Amerika. 

Hvite blomster i tette 

skjermer i juli-

september. Fin til 

snitt.  Liker best sol, 

men vokser også bra i 

halvskygge. Høyde 

40-60 cm. H7. 

 

 

Androsace 

sarmentosa 

 
Fjellhageplante. Lav 
plante som danner 
siderosetter og blir en 
tue. Rosa blomster i 
april-mai 
 
Få planter 

 

Androsace villosa 

 

Lav putedannende 

plante for steinparti. 

Sprer seg med 

siderosetter. 

Blomstrer mai-juni. 

 

 

Anemone 

hupehensis – 

høstanemone 

 

Høy anemone med 

rosa eller hvite 

blomster. Blomstrer 

august-oktober. Vil ha 

sol eller halvskygge og 

moldjord. 

Høyde 80-100 cm. 

H 3-5. 
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Anemone multifida  

-fliksymre  

   

Fra Nord-Amerika. 

Rødrosa blomster og 

flikete, mykhårete blad.  

Blomstrer mai-juni. 

Høyde 20-30 cm.  

H 6-7. 

 

Anemone sylvestris – 

skogsymre  

 

Store, hvite blomster i 

mai-juli. Kan plantes i 

både sol og skygge, men 

foretrekker  

dyp, kalkholdig jord. 

Sprer seg med utløpere. 

Høyde 20-30 cm. H7 
 

 

Anemone 

narcissiflora var 

crinita 

 

Vakker lysegul 

hvitveisslektning fra 

Kina. Blomstrer mai. 

Høyde 20 cm. 

H 4-8 

 

  

Anthemis sancti-

johannis 

-gåseblom 

 

Finfliket bladverk og 

oransjegule blomster  i 

juni-august. Lettdyrket. 

Høyde 60 cm. H6. 

 

 

Anthyllis vulneraria 

sp. Coccinea 

-rundbelg 

 

Til fjellhage og kant. 

Tette gule 

blomsterhoder med 

røde tupper. Plantes 

solrikt. Høyde 15 cm. 

Blomstrer juni-juli.  

H 5-6.  

Fra Oldemods hage: 

Artemisia abrotanum 

– abrodd 

 

Sterkt aromatisk 

halvbusk med finflikete 

bladverk. 

Gammel lege- og 

duftplante.  

Beskjæres om våren for å 

få tette og fine planter 

 

 

Asphodeline lutea – 
kongspryd 
 
Liljevekst fra Sør-
Europa med smale 
blågrønne blad og gule 
duftende blomster i 
aks.  Vil gjerne ha 
sandblandet jord og sol. 
 
Få planter 
 
 

 

Aquilegia Canadensis 

– Canadaakeleie 

    

Fra Nordamerika. 

Lysegrønt bladverk og 

smale, tofargete røde og 

gule blomster i mai-juli. 

Vil gjerne ha 

sandblandet jord. Høyde 

30-50 cm.  

H6-7. 
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Aquilegia vulgaris – 

blå/hvit akeleie 

 

Tofarget blå og hvit 

akeleie. Blomstrer 

tidlig sommer. 

 

Aquilegia vulgaris 

“William 

Guinness”  

      

Akeleiesort med 

uvanlig farge, 

rødsvarte eller 

purpursvarte blomster 

med hvite kanter. Vil 

ha godt drenert, 

næringsrik jord. 

Blomstrer mai-juni. 

Høyde 75 cm. H5-6. 

 

 

Aquilegia cultorum 

«McCana Giants» 

 

Langsporet 

akeleiehybrid i 

fargeblanding. 

Blomstrer juni-juli. 

Høyde 75 cm. H7- 

 

Få planter 
 

Arenaria montana 

– fjellsandarve 

 

Putedannende alpeart 

med store hvite 

blomster. Passer i 

fjellhagen. Tåler 

skrinne forhold og 

vokser godt på 

sandblandet jord. 

Blomstrer mai-juni. 
Høyde 10 cm. H 4-5 
 

 

Armeria maritima 

«Leucheana» - 

fjærekoll 

 

Teppedannende plante 

med rosa blomster i 

mai-juni. For 

steinparti og kanter. 

Høyde 15 cm. H3-5. 
 

Fra Oldemors 
hage: 
Asarum 
europaeum – 
hasselurt 
 
Vintergrønn, 
bunndekkende plante 
for skygge. Grønne 
nyreformede blad og 
uanselige brune 
blomster 
H 3-5. 
 

 

Aster alpinus “Light 

Blue” – alpeaster 

Alpeplante. Blå 

krageblomster med 

gult midtparti i juni-

juli. Passer til fjellhage, 

rabatter og kanter. 

Foretrekker sol og liker 

ikke vinterfuktighet. 

Høyde 20-25 cm. H7   

Fra Oldemors 

hage: 

Aster novae- 

angliae 

-kleimeaster 

 

Høy, høstblomstrende 

aster. Sprer seg med 

korte utløpere. 
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Fra Oldemors hage: 

Bergenia crassifolia 

spadebergblom    

Store, vintergrønne 

blad og rosa blomster i 

mai-juni.Hardfør og 

langlivet plante som 

kan klare seg de fleste 

steder. Høyde 30-40 

cm. H7. 
 

Calceolaria biflora 

– tvillingtøffel 

Fra Chile  

Mørk grønn 
bladrosett og gule 
blomster med røde 
prikker parvis på 
stengelen i juni-
august. Høyde 15 cm. 
H6-7. 
 
Få planter 

 

Campanula 

alliarifolia – 

hjerteklokke    

Fra Kaukasus. Hardfør 

og villig. Selvsår seg. 

Hvite klokker langs 

høye stilker i juli-

august. Høyde 60-

70cm 

Få planter 

 

Campanula 

carpatica - 

karpatklokke  

Tuedannende art for 

fjellhager og kanter. 

Riktblomstrende med 

åpne, opprette, blå 

klokkeblomster i juni-

august. Veldrenert 

jord. Høyde 25 cm. 

H7. 

 

Campanula 
lactifolia - 
melkeklokke  
 
Fra Kaukasus. Lyseblå 

blomster i luftige spir i 

juni-august. Lang 

blomstringstid. Høyde 

60-120cm. H 

 

Campanula 

persicifolia 

-fagerklokke 

 

Ser ut som en stor 

blåklokke.  Flere 

blomster på hver stilk. 

Er lettstelt og villig, og 

blomstrer juni-juli. 

Høyde 75cm. H7-8. 

 

 

Campanula 

persicifolia alba – 

hvit fagerklokke  

Hvite klokker, flere 

blomster på hver stilk. 

Er lettstelt og villig, og 

blomstrer juni-juli. 

Høyde 75cm. H7-8. 

 

Clematis alpina  

- alpeklematis 

 

Klatrende, løvfellende  

Plante med store 

blåfiolette  

blomster. 

Hardfør og 

blomstringsvillig. 

Blomstrer mai-juni.  

Høyde 2 meter. H6 
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Clematis 
integrifolia – 
stålklematis 
  
Urteaktig, klatrer ikke, 
men kan trenge litt 
støtte. Mørkegrønne 
blad og hengende, 
mørkeblå blomster i 
juli-september.  Høyde 
60 cm. H6. 
 
Små planter 
 

 

Clematis 

macropetala – 

kronklematis 

 

Hengende, doble 

klokker i mai-juni. 

Kan bli 100-200 cm. 

H 4-6. 

 

De fleste små 
 

 

Clematis 

mandschurica 

-stor stivklematis 

 

Kommer fra Kina og 

Japan. En ikke klatrende, 

duftende  

klematis som vil ha godt 

drenert jord og sol eller 

halvskygge. Trenger 

støtte. 

Hvite blomster juni-juli. 
Høyde 75 -100cm. juli. 
 

Små 

 

 

Clematis 

chiisanensis 

«Korean Beauty»  

-klematis 

 

Høy, klatrende 

klematis med lysegule 

blomster med brune 

pollenbærere 
Sensommer-høst 

 

Fra Oldemors 
hage: 
Convallaria majalis 
-liljekonvall 
 
Velluktende og 
velkjent plante med 
hvite hengende 
klokker, opptil 30 cm 
høy. Blomstrer mai – 
juni. 

 

Coreopsis 

grandiflora  

-vakkerøye 

 

Gullgule, doble eller 

halvdoble blomster i 

juli-september. 

Lettstelt plante som 

gjerne vil ha sol. 

Høyde 60 cm. H3-5. 

 

Få planter 

 

 

Coreopsis 

verticillata 

 – kransvakkerøye 

 

Gule krageblomster og 

finfliket bladverk. Vil 

ha sol og sandblandet 

jord. Har langvarig 

blomstring juli-

september.  

Høyde 40-60cm.   

H 5-6. 

 

 

Crinitaria 
linosyrus -
gulllaster 
 
Uvanlig aster med 
tette gule 
blomsterhoder 
sommer.  
Høyde 30-40cm 

 

Få planter 
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Cortusa matthioli  

- kortusa 

 

Fra Nordøst-Asia.  

Vakker plante med 

purpurfargete 

hengende klokker i 

mai-juli.  

Riktblomstende og 

lettdyrket. Trives både 

i sol og halvskygge.  

Høyde 30 cm. H 3-5. 

 

 

Cymbelaria muralis 

– murtorskemunn 

Bunndekker. Vokser 

også på tørrmurer der 

få andre planter trives. 

Krypende, sprer seg 

med utløpere. Høyde 

10 cm. Blomstrer juli-

september. H5 

 

Dalea purpurea 

-præriekløver 

 

Fra Amerika. Brukt 

som medisinplante hos 

indianerne. Merkelige 

purpurfargete 

blomster i juli-

september.  

Høyde 30cm. H4-5 

  

Dianthus 

amurensis-

amurnellik 

Kompakt plante med 

blålige blomster i juli-

august. Vil ha sol og 

passer i steinbed 

 

Dianthus barbatus-  

busknellik   

   

To- til flerårig, selvsår 

seg. Busknellik har 

vært lenge dyrket i 

Norge. Blomstrer juli-

august. God til snitt.  

Høyde 40 cm. H6-8.    
 

 

 

 

Dianthus barbatus 

nigricans “Onyx” – 

mørkbladet 

busknellik     

To- til flerårig, selvsår 

seg. Busknellik har 

vært lenge dyrket i 

Norge. Svartrøde 

blomster og mørkt 

bladverk. Blomstrer 

juli-august. God til 

snitt. Høyde 40 cm. 

H6-8 

 

 

Dianthus deltoides 

«Artic Fire»– 

engnellik 

Lettdyrket, tett, 

riktblomstrende plante 

med små 

nellikblomster med 

rød midte og hvit kant 

i juli-august. Selvsår 

seg lett. Høyde 15-20 

cm. H6 

 

Dianthus seguleri 

rosennellik 

Fra sør- og mellom-

Europa. Rosa blomster 

i juli- august. Høyde 

20 cm 
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Digitalis purpurea 

– revebjelle   

  

2-årig, selvsår seg lett. 

Gammel hage- og 

medisinplante.  Vil ha 

lett og kalkrik jord. 

Blomstrer juli-august.  

Planten er giftig.  

Høyde 80-150 cm. H6.  

  

Digitalis purpurea 

– hvit revebjelle    

2-årig, selvsår seg lett. 

Høye spir med hvite 

blomster.  Vil ha lett 

og kalkrik jord. 

Blomstrer juli-august. 

Høyde 80-150 cm. 

Planten er giftig. H6.  

 

 

Dodechateon - 

gudeblomst    

 

Lillarosa blomster på 

høye stilker i mai-juni. 

Visner ned etter 

blomstring. 

Vil ha jevnt fuktig jord 

og skygge eller 

halvskygge, men tåler 

også tørrere og lysere 

forhold.Høyde 20-

40cm. H5-6 

 

 

Echinacea 
purpurea – rød 
solhatt   
  
Medisin- og 
prydplante fra Nord-
Amerika. Blomstrer 
juli-september med 
store, rødrosa 
krageblomster. 
Tiltrekker seg 
sommerfugler og 
andre insekter. 
Høyde 70-80 cm.  
H5-6. 
 

 

Erigeron speciosus  

praktbakkestjerne 

 

Flerårig. Blomster i 

blånyanser, blomstrer 

juli-august. Blir finest 

i full sol. Ligner på 

asters og kalles også 

sommerasters.  

Høyde 50-60 cm.  

H 6. 

 
 

 

Eupatorium 

maculatum 

«Atropurpureum»– 

hjortetrøst 

Fra Nord-Amerika. 

Store, vinrøde 

blomsterskjermer og 

røde stilker.  

Blomstringstid juli-

oktober. Tiltrekker seg 

sommerfugler og 

andre insekter. Høyde 

150 cm. H5-6 

 

Gaillardia x 

grandiflora 

«Burgunder»  - 

kokardeblomst 

Rosarøde 

krageblomster med 

gul kant. Rabatt og 

snittblomst. 

Blomstrer juli-

september. Høyde 

30-40 cm. H 4-6. 

 

Geranium 

sanguineum – 

blodstorkenebb 

    

Vokser vilt i Norge, 

men ble tidlig hentet 

inn i hagene. Runde, 

kompakte planter med 

purpurrøde blomster i 

juni-august. 

Høyde 20-30 cm. H5 

Villsamlede frø, få 

planter 
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Geum coccineum 

Prakthumleblomst 

 

Danner tette tuer med 

skarpt oransjerøde 

blomster. Passer i 

steinbed. Blomstrer 

mai-august. Høyde 

30cm. H8. 

 

Gypsophila  

cerastoides  - 

teppeslør 

 

Lav slektning av 

brudeslør son vokser i 

tuer. Hvite blomster 

med mørkrosa årer. 

Tørketålende plante 

som vil ha veldrenert 

jord.  Blomstrer mai-

juni. Høyde 10 cm. H6 

 

Helianthemum 

nummelarium 

«Mutabile» - solrose 

 

Halvbusk som 

blomstrer juni-

september med rosa, 

røde, gule eller hvite 

blomster. Trives best i 

sol og godt drenert jord. 

Tåler dårlig barfrost.  
Høyde 20 cm. H4-5. 

 

 
Fra Oldemors 

hage: 

Heliopsis 

helianthoides 
-rusoløye 
 
Høstblomstrende høy 
plante. Sprer seg med 
korte utløpere 

 

Heliosperma 
quadrifidum – 
alpesmelle 
   
Tuedannende plante 
med hvite blomster på 
tynne stilker. Passer i 
steinbed 
 

 

Heuchera sanginea 

”Firefly”  

– blodalunrot 

 

Røde blomster juni-

juli.  Fjellhage eller 

rabatt. Gjerne litt 

fuktig, nøytral jord. 

Fin til snitt.  

Høyde 40-50cm. H6.  

 

 

Fra Oldemors hage: 

Hemerocallis 

liliasphodelus – 

daglilje 

 

Flerårig hardfør 

Blomstrer juni-juli. 

Hver blomst varer bare 

en dag, men det 

kommer stadig nye. 

Høyde 50-80cm.H6-8 
 

 

Horminum 

pyrenaicum  

- horminum  

    

Fra Pyreneene. 

Mørkeblå 

leppeblomster i juli-

august. Lav bladrosett 

med rynkete, 

dekorative blad. 

fjellhageplante. Høyde 

25 cm. H 3-4. 
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Fra Oldemprs hage: 

Hosta 

 

Varierer i størrelse,  

farge og bladform. 

Hosta tåler skygge, og  

får finere farger i delvis 

skygge. 
 

 

Iberis sempervirens 

– snøsløyfe 

 

Vintergrønn, 

riktblomstrende 

halvbusk til rabatt og 

fjellhage. Vil ha 

veldrenert jord, men 

vokser i både sol og 

skygge. Hvite blomster i 

skjermer i mai-juni..  

Høyde 20 cm. H 6. 
 

 

Iris chrysographes 

– stråleiris 

Høy vakker iris med 

mørkt blålilla blomster 

med gul stripe. Vokser 

i tuer.  

Få planter 

 
 

Fra Oldemors hage: 

Iris germanica 

-hageiris 

 

Gammel type hageiris, 

gul med lilla tegninger 

eller blålilla 

 
 
 
 

 

Fra Oldemors hage: 

Iris sibirica 

-Sibiriris 

 

Høy velkjent iris med 

smale blad. Vokser i 

tuer. 

 

Jasione laevis – 

blåmunke, 

sandmunke 

Blomstrer juli-august 

med blå blomster i 

runde hoder. Passer i 

fjellhage. Vil ha 

kalkfattig og godt 

drenert grusjord. Høyde 

20-30 cm. H5. 

 

 

Kitaibela vitifolia 

-balkanmalva 

 

Høy malvalignende 

staude med hvite 

blomster. Rabatt og 

solitær. Blomstrer juli-

september. Høyde 

opptil 125cm. H4 

 

Knautia macedonica 

Makedoniarødknapp 

 

Høy staude med rødlilla 

blomster. Populær blant 

humler og bier. 

Blomstrer juni-

september. Høyde 

100cm. H 4-5 
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Leontopodium 

alpinum – edelweiss     

Alpeplante. Sølvhvite 

blomster med lodne 

høyblad. Passer i 

steinbed på veldrenert, 

kalkholdig jord. Blir 

finest i full sol og med 

lite næring.  Blomstrer 

juni-august. Høyde 10-

15 cm. H8. 

 

Lewisia pygmaea 

-dverglewisia 

 

Liten raritet med smale 
blad og lilla blomster 

 

Liatris spicata 

akssøyleblomst 

 

Kommer fra Nord-

Amerika. Høye spir med 

rosa blomster. 

Blomstrer juli-

september. Sol eller 

halvskygge. Rabatt eller 

kupert mark. Høyde 60-

70 cm. H4-5.  

Lilium martagon 

-martagonlilje 

 

Høye stilker med mange 

rødrosa liljeblomster. 

Høyde 90-150 cm. H 7 

 

Små 
 

 

Linum perenne  

- berglin 

 

Flerårig. 

Riktblomstrende med 

himmelblå blomster. 

Tåler tørre vekstforhold. 

Blomstringstid juni-

august. 

Høyde 60 cm. H 6 

 

 

Lobelia siphlicata – 

kjempelobelia, blå 

akslobelia 

 

Flerårig. Selvsår seg hvis 

den trives.  Blå blomster 

i aks juli-september.  

Høyde 60-70cm.  

H 2-4 

 

 

Lychnis arkwrightii 

”Vesuvius” – 

stjernetjæreblomst 

Lysende oransje 

blomster og rødbrunt 

bladverk. Blomstrer 

juli-august. Høyde 30-

40 cm. H6 

 

 

 

Lychnis chalcedonica  
branntjæreblom, 
brennende 
kjærlighet  
   
Kommer fra Sør-
Russland. Har vært 
dyrket i hager siden 
middelalderen. Vokser i 
allslags jord, men vil 
gjerne ha sol. Langlivet.  
Ildrøde blomster i brede 
hoder i juli-august.  
Høyde 80-100cm.   
H7-8 
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Lychnis flos-jovis  

jupitertjæreblom 

 

Hvithåret bladverk. 

Blomstrer juni-juli med 

rosa eller rødrosa 

blomster.  

Høyde 30-40cm.  

H6- 

 

Lythrum salicaria – 

kattehale    

 

Høye rødfiolette 

blomsterspir. Passer til 

fuktige steder, men 

klarer også tørrere 

forhold. Blomstrer juni-

august.  

Høyde 80 cm. H6-7. 

 

Meconopsis 

betonicifolia 

- blå valmuesøster 

 

Himmelblå, store 

blomster. Trenger en 

godt drenert vokseplass 

med kalkfattig moldjord. 

Blomstrer juni-august. 

Høyde 70-90 cm.  

H7-9. Få og små planter 

 

 

Miscanthus sinensis 

– silkekinagras 

 

Prydgress. Danner høye 

tuer med fjærlignende 

blomsteraks. 

Passer som 

solitærvekst.  

Høyde 150 cm. H 3-5. 
 

 

 

Myosotis sylvatica – 

forglemmegei, blå 

 

Kortlivet staude, selvsår 

seg villig. Mengder av 

små, klarblå blomster i 

mai-juni.  

Høyde 15-25cm. H6-7. 

 
 

Oenothera fruticosa 

- gullnattlys  

   

Varmt gule blomster 

som er åpne om dagen. 

Mørkt bladverk og røde 

knopper og stilker. 

Riktblomstrende. 

Blomstrer juni-

september. Høyde 40-

50 cm. H5. 

 

 

Papaver orientale   

 – rød orientvalmue 

 

Store laksrosa blomster 

med mørk midte i mai-

juli. Liker sol. Visner ned 

etter blomstring og bør 

plantes sammen med 

planter med senere 

blomstringstid.  

Høyde 80 cm. H7.  

Papaver orientale 

«Royal Wedding» 

 – hvit orientvalmue 

 

Store hvite blomster 

med mørk midte i mai-

juli. Liker sol. Visner 

ned etter blomstring og 

bør plantes sammen 

med planter med 

senere blomstringstid.  

Høyde 80 cm. H7. 
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Penstemon 

whippleanus 

«Whipple’s»- 

dysterpenstemon 

Nordamerikansk art med 

mørk fiolette 

klokkeblomster og 

dypgrønt bladverk. 

Blomstrer juni-august. 

Høyde 30 cm. H4-5 
 

Fra Oldemors 

hage, men også 

sådd fra frø 

Phlox paniculata – 

høstfloks 

Fra Nord-Amerika. 

Gammel hageplante, 

hardfør og villig. Lilla, 

rosa eller hvite 

blomster i juli-sept. 

Høyde 70-80 cm.   

H6-8. Fargen kan 

avvike fra bildet. 

 

Polemonum boreale – 
polarflokk     

Fiolettblå blomster med 
gult øye. Langvarig 
blomstring hvis den 
klippes ned. Blomstrer 
juni-august. Høyde 25 
cm. H7. 

 

Polemonium 

reptans – 

krypflokk 

Lav flokk med lyslilla 

blomster og tett vekst. 

Høyde 20-30 cm 

 

Få planter 

 

Physostega virginiana  

-virginialeddblom 

 

Høy,høstblomstrende 

med rosa blomster i  juli-

september. Plantes i sol 

eller halvskygge. Vil ha 

næringsrik og leirholdig 

jord.  Fin til snitt. Høyde 

80-90cm. H5  

Fra Oldemors 
hage: 
Pulmonaria rubra 
– rød lungeurt 
 
Tidligblomstrende 
lungeurt med røde 
blomster i april-mai.  
Populær plante for 
humler og bier 
 

 

Pulsatilla vulgaris – 
stor kubjelle 
    
Blomstrer april-juni med 
fiolette, hvite eller røde 
blomster. Passer i 
fjellhage. Vil helst ha 
drenert grusjord.  Får 
vakre frøhoder etter 
blomstring.  
Høyde 20 cm. H7. 

 

 
Potentilla 
megalantha – 
praktmure, 
storblomstret 
mure  
 
Fra Japan. Gullgule, 
store blomster. Runde, 
kompakte planter med 
sølvlodne blad. 
Blomstrer juni-juli. 
Høyde 30 cm. H 5 
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Potentilla 
nepalensis «Miss 
Willmott»– 
nepalmure 
 
Trives både i sol og 
halvskygge. Rosa 
blomster i juni-august. 
Høyde 40-50 cm.         
H 4-5. 
 

 

 
Potentilla sp. 
- murehybrid 
 
Stødige planter, 30-40 
cm høye. Gule eller 
lysegule blomster. Lang 
blomstringstid hvis 
visne blomster fjernes. 

 

Primula elatior 
-gul hageprimula 
 
Den opprinnelige 
hageprimulaen, som 
også vokser vilt. 
Lysegule blomster, flere 
på hver stilk i april-
juni. Høyde 15-20cm 

 

Primula x  
bullesiana – 
kandelaber-primula 
    
Høye spir med 
gyllengule blomster i 
etasjer i juni-juli. 
Høyde 50 cm. 
Foretrekker litt fuktig 
jord. H4. 

 

Primula capitata 
ssp. moorenana – 
topp-primula 
 
Uvanlig primula med 
tette, flate hoder med 
store, mørkfiolette 
blomster i juni-august. 
Høyde 20 cm. H5. 
 

 

Primula denticulata 
– kuleprimula   
  
Fra Nepal. 
Kulerunde  
blomsterstander i 
rødlilla, hvite eller blå 
farger. Blomstrer april-
juni. Lettdyrket for 
steinbed og rabatt. 
Liker ikke 
vinterfuktighet.    
Høyde 20-30cm 
 

 

Primula florindae 
 – augustprimula  
 
Fra Tibet. 
Blomstrer juli-august 
med gule blomster på 
høye stilker. Vil gjerne 
ha fuktig jord. Høyde 
40-50cm. H 6. 
  
Denne er fra frø samlet 
i Tibet fra ville planter 

 

Primula veris– 
hageprimula 
 
Blomstrer om våren 
med blomster i hvitt, 
gult, rødt eller rosa med 
gult øye. Fjellhage eller 
foran i rabatt. Vil ikke 
ha det for tørt. 
Høyde 15- 25 cm. H 6 
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Rhodiola 
bupleruroides 
(Sedum elongatum) 
 
Fjellhageplante. Gule 
blomster juli-sept på 
stødige stilker. 
Tiltrekker seg humler 
og bier. 
Høyde 20-30 cm 

 

Rhodiola rosea  
- rosenrot 
 
Også viltvoksende. 
Blir 15-25cm høy og 
vokser i tette tuer. 
Blågrønt bladverk og 
gule blomster. Planten 
har vært brukt og 
brukes fremdeles til 
mat og medisin 
Få planter 

 

Rudbeckia fulgida 
”Goldsturm” – gul 
solhatt    
 
Tette planter med gule 
krageblomster med 
mørk midte. Blomstrer 
august-oktober. Høyde 
50-60 cm. H5. 
 
  

Fra Oldemors hage: 
Rudbeckia lacinata 
-gjerdesolhatt 
 
Høy, velkjent staude 
med gule blomster. 
Kalles også «Kyss meg 
over gjerdet». Trenger 
støtte 
 
 
 

 

Fra Oldemors hage: 
Saponaria 
officinalis 
-såpeurt 
 
Gammel medisinplante 

som også har vært 

brukt som såpe. Lysrosa 

blomster i juli-

september.             

Høyde 70 cm. H5.  

Saxifraga hostii ssp. 
hostii – 
hagebergfrue, 
dronningsildre 
 
Flate bladrosetter og 
mange hvite blomster i 
luftige topper. Til 
steinbed, bergsprekker 
og lignende. Høyde 30-
50cm. H6-7 

 

Scabiosa caucasia  
 Kaukasus-skabiosa 
 
Flerårig. God 
snittblomst. Blomstrer 
om sommeren med blå 
eller hvite blomster.  
Høyde 60cm. H 5. 

 

Sisyrinchium 
graminoides – blå 
sivlilje 
 
Fra Nord-Amerika. 
Danner lave tuer med 
irislignende blad og blå 
blomster.  Til fjellhage 
og foran i bed. 
Blomstrer mai-juni. 
Høyde 15-20 cm. H5. 
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Fra Oldemors hage: 
Stachys macrantha 
-prydsvinerot 
 
Tannete blader og 
rødfiolette blomster 
i juni-juli. Lettdyrket 
staude som trives i de 
fleste typer jord. Høyde 
40-60 cm. H7. 
 
 

 

Tanacetum 
cinerariifolium 
-dalmatinerkrage 
 
Finfliket bladverk og 
hvite krageblomster 
med gul midte. 
Tørkede og pulveriserte 
blomster kan blandes 
med såpe eller 
neslevann og brukes 
mot skadeinsekter. 
Få planter 
 

 

Tanacetum 
coccineum  --
rosekrage 
 
Fra Kaukasus. Gammel 
hageplante med røde 
krageblomster med gult 
midtparti. Blomstrer 
juni-juli. Rabatt og 
snittblomst. 
Høyde 60-70 cm, H7. 
Få planter 

 

Tanacetum vulgare 
«Crispo»- 
krusbladet reinfann 
 
Hagevariant med 
krusete blad.  
Gammel duft, farge og 
medisinplante. Planten 
er giftig. 
Høyde 80 cm. H 8 
 
 

 

Thalictrum 
aquilegifolium 
akeleiefrøstjerne 
 
Har vært brukt som 
hageplante i Norge 
siden slutten av 1600-
tallet. Bladene ligner 
akeleieblad, blomstene 
lysfiolette i lette 
samlinger. Vil ha sol 
eller lett skygge. Høyde 
80-100 cm. Blomstrer 
juni-juli. Rabatt og 
solitær. H 8 

 

Tradescantia – 
blomstervandrer 

Gresslignende bladverk 
og blomster med tre blå 
kronblad og gule 
støvbærere. Det finnes 
også sorter med andre 
farger. Vil ha 
næringsrik jord og jevn 
fuktighet. Blomstrer 
juli-september. Høyde 
50-60cm. H5. 
 
 
 

 

Fra Oldemors hage: 
Veronica austriaca 
ssp. teucrium – 
vanlig prydveronika 
 
Mengder av klarblå 
blomster i juni-juli. 
Vokser både i sol og 
halvskygge. 
Høyde 35 cm. H6 
  

Veronica 
gentianoides 
kosakkveronika 

Fra Kaukasus. 
Blomstrer mai-juni 
med lyseblå blomster 
med mørkere årer. 
Rabatt og bunndekke.  
Høyde 40-50 cm. H7 

Side 16 av 16 – Ansvarlig: Berit Nyrud 



 

Veronica spicata  
– aksveronika 
 
Flerårig. Blomstrer 
juni-august med blå 
blomster i høye aks. 
Vokser vill bl.a. på 
øyene i Oslofjorden. 
Foretrekker sol og godt 
drenert jord. Høyde 
30-40 cm. H 6. 

 
 

Veronicastrum 
virginiaceum 
-kransveronika 
 
Høy veronikalignende 
plante som blomstrer i 
juli-september. Høyde 
80-100 cm. 
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