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Ansvarlig stauder: Berit Nyrud 

 
 

Denne katalogen er med forbehold om at det kan bli noen 

forandringer.  

Det varierer hvor mange planter vi har av hvert planteslag. 

Noen har vi bare enkeltplanter eller svært få av, og ikke alle er 

tatt med i katalogen. 

Også staudene fra Oldemors hage er tatt med til slutt 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. 
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Achillea 
filipendulina  
-praktryllik 
 
Gyllengule blomster i 
skjermer juli-
september. Vokser i 
allslags jord, tåler tørke,  
Rabatter, snittblomst og 
til tørking.  
Høyde 80 cm. H 6. 
 

 

Aconitum  napellus 
 -storhjelm 
 
Gammel hageplante som 
har vært dyrket siden 
middelalderen. Blomstrer 
juli-august med mørkeblå 
blomster. Vil helst ha 
fuktig og dyp jord. Giftig. 
Høyde  80-100cm. H8 

 

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. 

 
 

Anaphalis 
margaritacea  
-perleevigblom 
 
Fra Nord-Amerika. Hvite 
blomster i tette skjermer i 
juli-september. Kan 
tørkes før blomstene 
åpner seg. Fin til snitt.  
Liker best sol, men vokser 
også bra i halvskygge. 
Høyde 40-60 cm.  

 

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. 
 

 

Anemone multifida 
 -fliksymre  
   
Fra Nord-Amerika. 
Rødrosa blomster og 
flikete, mykhårete blad.  
Blomstrer mai-juni. 

Høyde 20-30 cm. H 6-7. 
 

 

Anemone 
narcissiflora var. 
crinita 
 
Vakker gulhvit 
hvitveisslektning fra 
Kina. Blomstrer mai. 
Høyde 20 cm. 
H 4-8 
 
 

 

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 
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Anthemis sancti-
johannis 
-gåseblom 
 
Finfliket bladverk og 
oransjegule blomster  i 
juni-august. Lettdyrket. 
Høyde 60 cm. H6. 

 
 

Anthemis tinctoria 
-gul gåseblom   
 
Flerårig. Gule 
krageblomster, fine til 
snitt. Selvsår seg villig 
der den trives. Tåler godt 
tørke og vil gjerne ha litt 
grusholdig, veldrenert 
jord.  Fargeplante. 
Blomstrer juli-august.  
Høyde 50 cm.  H6-8. 

 

Aquilegia alpina 

-alpeakeleie 

 

Tuevoksende akeleie 

med store, helblå 

blomster i juni-juli. 

Høyde 35 cm. H 8. 

  

Aquilegia canadensis  
-Canada-akeleie    
 
Fra Nordamerika. 
Lysegrønt bladverk og 
smale, tofargete røde og 
gule blomster i juni -juli. 
Vil gjerne ha 
sandblandet jord. Høyde 
30-50 cm. H6-7 

 

Aquilegia cultorum 
«McCana Giants» 
-pastellakeleie 
 
Langsporet 
akeleiehybrid i 
fargeblanding. 
Blomstrer juni-juli. 
Høyde 75 cm. H7 

 

Aquilegia oxysepala 
var. kansuensis 
-fiskekrokakeleie 
 
Fra Kina. Høy. tettvokst 
og riktblomstrende 
akeleie. Høyde 60 cm. 
Blomstringstid-juni -juli. 

 

Aquilegia vulgaris 
“William Guinness”   
-akeleie     
 
Akeleiesort med uvanlig 
farge, rødsvarte eller 
purpursvarte blomster 
med hvite kanter. Vil ha 
godt drenert, næringsrik 
jord. Blomstrer juni-juli. 
Høyde 75 cm. H5 

 

Aquilegia vulgaris 
”Nora Barlow” 
 -stjerneakeleie 
 
Gammel sort med 
flerdoble blomster. 
Spisse, rødrosa kronblad 
med kremhvite spisser.  
Vil ha godt drenert, 
næringsrik jord. 
Blomstrer juni-juli.  
Høyde 70-80 cm. H7. 
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Arenaria montana 
-bergsandarve 
    
Hardfør alpeart.  
Putedannende og passer 
i fjellhage. Vil ha kalk og 
godt drenert jord. Store, 
hvite blomster over 
bladverket i mai-juni.  
Høyde 10-20 cm. H4-5. 

 

 

Arnica chamissonis  
-veiarnika 
 
Gule krageblomster i 
juni-juli. Veldrenert jord, 
sol/halvskygge. 
Høyde 30-50 cm  
H 6-7. 

 

 

Astilbe - spir 
 
Mange sorter i høyder 
fra 15 cm til over 1 meter 
i hvitt, røde, lysfiolette 
og rosa nyanser. 
Blomstrer juli-august. 
H4-6. 

 
 

Campanula 
alliarifolia  
-hjerteklokke    
 
Fra Kaukasus. Hardfør 
og villig. Selvsår seg. 
Hvite klokker langs høye 
stilker i juli-august. 
Høyde 60-70cm 
 
 

 

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. H7 

 

 

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 var alba  
- hvit fagerklokke  
 
Hvite klokker, flere 
blomster på hver stilk. Er 
lettstelt og villig, og 
blomstrer juni-juli. 
Høyde 75cm. H7-8. 
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Cephalaria 
gigantea   
-gullknapp 
 
Høy plante med 
sitrongule blomster i 
juli-september. Vil 
gjerne ha sol. 
Tiltrekker seg humler 
og bier. Høyde 150 cm. 
H 5. 

 

Clematis chiisanensis 
-Korean Beauty»  
 
Høy, klatrende klematis 
med  
lysegule blomster. 
Blomster sensommer-høst 

 

Clemats 
integrifolia 
 -stålklematis    
Urteaktig, klatrer ikke, 
men kan trenge støtte. 
Mørkegrønne blad og 
hengende, mørkeblå 
blomster i juli-
september. Får 
dekorative frøhoder 
etter blomst. 
Høyde 60cm. H6. 

 

Ckematis macropetala 
 -Kronklematis 
 
Hengende, doble klokker i 
mai-juni. 
Kan bli 100-200 cm. 
H 4-6. 

 

Clematis 
mandschurica  
-stor stivklematis 
 
Fra Kina og Japan. 
En ikke klatrende. 
Duftende klematis som 
vil ha godt drenert ford 
og sol eller halvskygge. 
Hvite blomster juni-
juli. Høyde 75-100 cm. 

 

Clematis vitalba 
-tysk klematis 
 
Høy, klatrende 
hurtigvoksende klematis 
med små hvite blomster. 
Kan bli 5 meter høy 

 

Coreopsis 
verticillata  
-kransvakkerøye 
 
Gule krageblomster og 
finfliket bladverk. Vil 
ha sol og sandblandet 
jord. Har langvarig 
blomstring juli-
september 

 

Cortusa matthioli  
-kortusa 
 
Fra Nordøst-Asia.  
Vakker plante med  
purpurfargete hengende 
klokker i mai-juli.  
Riktblomstrende og  
lettdyrket. Trives både i  
sol og halvskygge. Høyde 30 

cm. H5. 
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Cymbelaria muralis  
-murtorskemunn 
 
Bunndekker. Vokser 
også på tørrmurer der få 
andre planter trives.  
Sandblandet jord. 
Krypende, sprer seg med 
utløpere. Høyde 10 cm. 
Blomstrer juni-
september. H 5. 

 

Delphinium 
cultorum 
-hageridderspore 
fargeblanding’ 
   
Høye spir i hvitt og 
blånyanser. Kan trenge 
støtte, passer mot en 
vegg eller bak i en rabatt. 
Blomstrer juli-august. 
Høyde 120-150 cm. H6. 

 

Delphinium 
cultorum  
-hageridderspore, 
himmelblå 
   
Høye himmelblå spir . 
Kan trenge støtte, passer 
mot en vegg eller bak i 
en rabatt. Blomstrer juli-
august. Høyde 120-150 
cm. H6 

 

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 deltoides 
«Artic Fire» 
-engnellik 
 
Lettdyrket, tett, 
riktblomstrende plante 
med små nellikblomster 
med rød midte ig hvit 
kant i juli-august. 
Selvsår seg lett. Høyde 
15-20 cm. H6. 
 

 

Dianthus superbus 
«Spooky» 
-praktnellik 
 
Storblomstret nellik med 
frynsete kronblad. 
Flerfargete blomster i 
hvite, rosa og llilla 
nyanser. Vil gjerne ha 
full sol.Blomstrer juni-
juli.Høyde 40 cm. H 6-7.  

 

Digitalis ferruginea 
”Gigantea Gelber 
Herold” 
-rustrevebjelle 
 
Uvanlig revebjelle med 
brungule blomster i juli-
august. Høyde 150 cm.  
H 3-5 . Flerårig. 
Alle revebjeller er giftige 

 

 

Digitalis 
grandiflorus  
- storrevebjelle    
 
Blomstrer juli-august 
med lysegule blomster. 
Planten er giftig.  
Høyde 50-80 cm. H6.  
Flerårig. 
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Digitalis purpurea 
«Elsie Kelsey» 
-revebjelle 
 
To-årig. Storblomstret 
kultivar med kremhvite 
blomster med purpurrøde 
flekker inni. Vil ha sol eller 
halvskygge. Blomstrer 
juni-august. Høyde 100 
cm. H 6-7. Giftig. 

 

Dodechateon  
-gudeblomst   
  
Lillarosa eller hvite 
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 

 

 

Draba bryoides 
 
Samlerplante. 
Liten lav plante fra 
Kaukasus i 
korsblomstfamilien. 
Blomstrer mai. 
Foretrekker kalkholdig 

grusjord. 
 

Echinacea pallida 
-blek solhatt 
 
Gammel medisin- og 
kulturplante mer lysrosa 
hengende kronblad. 
Blomstrer juli-oktober.  
H5-6. 
 
 

 

Echinacea puruurea 
«Feeling Pink”  
-purpursolhatt, rosa 
 
Store klarrosa blomster I 
juli-september. Kompakte 
planter. Høyde 50 cm. H5. 
 
 
 
 

 

Echinacea purpurea 
“Feeling White” 
-purpursolhatt, hvit 
 
Store hvite blomster I 
juli-september. 
Kompakte planter. 
Høyde 50 cm. H5. 
 
 

 

Echinops bannaticus  
-blå kuletistel   
 
Dekorativ, høy plante med 
kulerunde, blå 
blomsterhoder i juli-august.  
Blomsterhodene kan tørkes 
mens de er i knopp. Vil ha 
sol og veldrenert jord. Høyde 
50-60 cm. H 6-7 

 

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. 
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Eupatorium 
maculatum 
«Atropurpureum» 
-hjortetrøst 
 
Store, vinrøde 
blomsterskjermer.  
Blomstringstid juli-
oktober. Tiltrekker seg 
sommerfugler og andre 
insekter. Høyde 150 cm. 
H5-6 

 

Gaillardia 

grandiflora    

-kokardeblomst  

 

Rosarøde 

krageblomster med gul 

kant. Rabatt og 

snittblomst. Blomstrer 

juli-september. Høyde 

30-40 cm. H 4-6. 

 

Gentiana - søte 
 
Passer både i rabatt og  
steinbed. Blå blomster i 
juli-august. Vokser i tuer. 
Trives både i sol og lett 
skygge. Foretrekker  
moldjord. Høyde 2o-30 
cm. H7-8 

 

Geum coccineum 
-prakthumleblomst 
 
Danner tette tuer med 
skarpt oransjerøde 
blomster. Passer i 
steinbed. Blomstrermai-
august. Høyde 30cm. 

H8. 

 

Helenium autumnale 
- praktsolbrud   
   
Høye planter med 
krageblomster i gule og 
røde nyanser som lyser 
opp i hagen. Blomstrer i 
august-oktober. God 
snittblomst. Høyde 90-
100 cm. H4-6 

 

Heuchera 
micrantha  
-purpuralunrot     
 
Mørk rødt dekorativt 
bladverk, hvite små 
blomster. Gir fin 
kontrast foran i bed. 
Høyde 40 cm. H6. 

 

 

Horminum 
pyrenaicum  
-horminum     
 
Fra Pyreneene. Mørkeblå 
leppeblomster i juli-
august. Lav bladrosett 
med rynkete, dekorative 
blad. fjellhageplante. 
Høyde 25 cm. H 3-4. 

 

Iberis sempervirens 
-snøsløyfe 
 
Vintergrønn, 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. 
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Inula salicina 
-krattalant 
 
Villplante. 
Middels høy plante med 
gule kurvblomster som 
vokser i næringsrik og 
kalkholdig jord. Ikke 
vanlig.Blomstrer juli-
august 

 

Iris sibirica 
«Cambridge» 
 
Vakker lyseblå sibiriris. 
Blomstrer juni-juli 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jasione laevis 
- blåmunke 
 
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 

 
 

Lathyrus vernus 
-vårerteknapp    
 
Danner tette tuer med 
mengder av rødfiolette 
blomster i mai-juni.  
Høyde 25-30 cm. H5-6. 

 

 

Leontopodium 
alpinum  
-alpeedelweiss     
 
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 

 

Leucanthemum 
superbum «Crazy 
Daisy» 
 -kjempekrage 
 
Prestekrage med doble 
hvite blomster i juli-
september. Høyde 60 
cm. H3.5 
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Liatris spicata 
-akssøyleblom 
 
Kommer fra Nord-
Amerika. Høye spir med 
hvite blomster. 
Blomstrer juli-
september. Sol eller 
halvskygge. Rabatt eller 
kupert mark. Høyde 60-
70 cm. H4-5. 

 

Limonium 
platyphyllum 
-sølvrisp 
 
Aks med mengder av 
lavendelblå små 
blomster. 
Fin i buketter, både 
frisk og tørket. Høyde 
50 cm. H6 

 

Linum perenne  
-blålin 
 
Flerårig. 
Riktblomstrende med 
himmelblå blomster. 
Tåler tørre vekstforhold. 
Blomstringstid juni-
august. 
Høyde 60 cm. H 6 

 

Lobelia siphlicata 
– kjempelobelia 
 
Flerårig. Selvsår seg 
hvis den trives.  Blå 
blomster i aks juli-
september.  
Høyde 60-70cm.  
H 2-4 

 

Lychnis 
chalcedonica  
-branntjæreblom  
  
Gammel hageplante. 
Vokser i allslags jord, 
men vil gjerne ha sol. 
Langlivet.  Ildrøde 
blomster i brede hoder i 
juli-august. Høyde 80-
100cm.  H7-8 

 

Lychnis flos-jovis 
-tjæreblomst 
 
Hvithåret bladverk. 
Blomstrer juni-juli med 
rosa blomster.  
Høyde 30-40cm.  

H6. 
 

 

Oenothera fruticosa 
- gullnattlys    
 
Varmt gule blomster 
som er åpne om dagen. 
Mørkt bladverk og røde 
knopper og stilker. 
Riktblomstrende. 
Blomstrer juni-
september. Høyde  
50 cm. H5. 

 

Papaver atlanticum  
semiplenum 
-atlasvalmue 
 
Grågrønt bladverk og 
oransje halvfylte 
blomster på høye 
stilker.Vokser både i sol 
og halvskygge, er ikke 
kresen på jord og tåler 
tørke 
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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. 

 

Physostega 
virginiana ”Crown 
of Snow” 
-hvit 
virginialeddblom 
 
Høy, høstblomstrende 
med hvite blomster i 
juli-september. Sol eller 
halvskygge. Vil ha 
næringsrik og leirholdig 
jord.  Fin til snitt. 
Høyde 80-90cm. H5. 

 

Platycodon 
grandiflorum 
- blå flatklikke 
 
Ballongaktige knopper 
og store, blå blomster i 
juli-august. Tåler dårlig 
barfrost og bør plantes 
dypt og dekkes om 
vinteren. Viser seg sent 
om våren. Høyde 40 
cm. Sol eller 
halvskygge.. H 4-5. 

 

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

 

Polemonium 
caeruleum  
-fjellflokk 
 
Gammel staude med 
toppstilte blå 
blomsterkvaster i juli-
august. Høyde 60 cm. 
H8.  

Potentilla hypartica 
var. nana 
 
Samlerplante. 
Liten lav mure fra 
arktiske strøk. 
Jordbærlignende hårete 
blad og gule blomster. 
Passer i fjellhage med 
godt drenert grusjord. 
Blomstrer mai-juni. 

 

Potentilla 
megalantha  
– praktmure 
 
Fra Japan. Gullgule, 
store blomster. Runde, 
kompakte planter med 
sølvlodne blad. 
Blomstrer juni-juli. 
Høyde 30 cm. H 5 

 

Potentilla sp. 
- murehybrid 
 
Stødige planter, 30-40 
cm høye. Gule eller 
lysegule blomster. Lang 
blomstringstid hvis 
visne blomster fjernes. 
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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    
 
Runde 
blomsterstander i 
rødlilla, hvite eller blå 
farger. Blomstrer 
april-juni. Lettdyrket 
for steinbed og rabatt. 
Høyde 20-30cm 

 

Primula vialii  
«Orchid Princess»  
- orkideprimula 
 
Høy, uvanlig primula 
med blåfiolette blomster 
med  
rød hals.Vil ha moldjord 
og fuktig  
vokseplass.  
Blomstrer juni-juli. 
Høyde 50 cm. H 4-5. 

 

Rhodiola 

bupleruroides 

Fjellhageplante. Gule 
blomster juli-sept. 
Tiltrekker seg humler 
og bier. Høyde 20-30 
cm 

 

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

 

Salvia nemorosa 
«New Dimension 
Rose” 
 -steppesalvie 
 
Kompakte planter . 
med rosa blomster- 
Blomstrer juni-
september. Høyde 30 
cm. H4-5 

 

Salvia superba 
“West-Friesland”  
- honningsalvie     
 
Blir tette busker mer 
mørkeblå aksblomster. 
Blomstrer juni-
september. Til rabatt, 
kanter eller lav hekk, Vil 
gjerne ha sol og 
veldrenert, kalkholdig 
jord. Høyde 50 cm. H4-5. 

 

Scabiosa caucasia  
- kaukasusskabiosa 
  
Flerårig. God 
snittblomst. Blomstrer 
om sommeren med blå 
eller hvite blomster.  
Høyde 60cm. H 5. 
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Serratula coronata 
ssp. insularis 
serratula 
 
Tistellignende høy 
plante fra Japan. 
God pollinatorplante 

  

Silene uniflora 
-strandsmelle 
 
Villplante. 
Tuedannende plante 
med blågrønne blad og 
hvite blomster. Vokser 
på havstrand. Passer i 
steinbed, gjerne 
grusblandet jord. 
Blomstrer juni-juli. 
Høyde 10-25cm 

 

Tanacetum 
coccineum «Duro» 
--rosekrage 
 
Gammel hageplante 
med røde 
krageblomster med 
gult midtparti. 
Blomstrer juøi-august. 
Rabatt og snittblomst. 
Høyde 60-70 cm. H7 

 

Tanacetum 
coccineum 
«Robinson Giant»  
-rosekrage, 
fargeblanding 

 
Tette buskete planter I 
fargeblanding. 
Blomstrer juli-august 
Høyd 70 cm. H 6. 
 
 

 

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 

 

Tradescantia      
 -blomstervandrer 
 
Gresslignende bladverk 
og blomster med tre blå 
kronblad og gule 
støvbærere. . Vil ha 
næringsrik jord og jevn 
fuktighet. Blomstrer 
juli-september Høyde 
50-60cm. H5. 
 
 

 

Trollius chinensis 
– smalballblom 

Fra Nord-Kina. 
Blomstrer juni-juli 
med gullgule, 
halvfylte, åpne 
blomstrer. Gjerne 
fuktig vokseplass. 
Høyde 60-80cm.H 7 

 

Trollius europaeus 
– ballblom 

Blomstrer juni-juli med 
lysegule, ballformede 
blomster. Finnes også 
viltvoksende på fuktige 
steder. Høyde 50-70cm. 
H 7. 
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Verbascum chaixxi  
album  
- hvitt 
orientkongslys 
 
Godt forgreinet med 
stive stilker og hvite 
blomster med 
plommerøde 
støvbærere. Blomstrer 
juli-august. Høyde 
100cm. H 5-6. 

e 

Veronica austrica 
ssp. teucrium 
«Royal Blue» 
-firtannveronika 
 
Mengder av klarblå 
blomster i juni-juli. 
Vokser både i sol og 
halvskygge. 
Høyde 35 cm. H6 
 

 

 

 

Stauder fra Oldemors hage: 

Vi har også noen få planter av høstfloks, storkenebb og kanskje 

noe rød lungeurt fra Oldemors hage. 

 

Bellis perennis  
-tusenfryd 
 
Fylte eller halvfylte 
blomster i rødt, hvitt 
eller rosa i mai-juni. 
Fin som kant eller 
foran i bed. Bør deles 
regelmessig, ellers har 
den lett for å dø ut.  
Høyde 10-15cm. H6-7. 

 

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

 

 

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

 

 
 

Hemerocallis  
-daglilje 
 
Flerårig hardfør 
plante. Flere sorter og 
mange hybrider. 
Blomstrer juni-juli. 
Hver blomst varer 
bare en dag, men det 
kommer stadig nye. 
Høyde 50-80cm. 
H6-8 
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Iris germanica 
- hageiris 
  
Blå eller gul 
bredbladet iris fra 
gammel hage. Skal 
plantes høyt slik at 
toppen av hovedroten 
er over bakken  

I,ris pseudocorus- 
-sverdiris 
 
Hardfør plante for de 
fleste forhold. Vokser 
vill ved elver og vann, 
men tåler godt å vokse 
tørrere. Gule blomster i 
juni-juli. Kan bli ca. en 
meter høy 
 
 

 

Iris sibirica 
-sibiriris 
 
Høy velkjent iris med 
smale blad. Vokser i 
tuer. 

 

Leucanthemum x 
superbum   
– kjempekrage 

 
Blomstrer juli-august 
med store, hvite 
krageblomster. 
Buskaktig voksemåte, 
god til snitt. Høyde 
60cm. H6-7. 
 

 

Polygonatum 
odoratum 
-kantkonvall 
 
Denne vokser også vilt, 
gjerne tørt og kalkrikt 
på bergskrenter, men 
også mer fuktig og 
skyggefullt. 
Blomstrer mai-juni 
med hvite blomster.  
Høyde 20-40 cm 
 

 

Primula «Dorothy» 
-klaseprimula 
 
Primulasort med 
lysegule blomster, flere 
på hver stilk. 
Blomstringstid april-
mai 

 
 
 
 

 

Primula juliae-
hybrid 
-kaukasusprimula 
 
Primulasort med rosa 
blomster, en på hver 
stilk. Blomstrer april-
mai 

 
 

Primula pubescens -
hageaurikkel    
 
Gammel hageplante. 
Blomster i blått, fiolett, 
burgunder eller rødt 
med gult øye. Tykke, 
grønne blad. Blomstrer 
april-juni. Høyde 15 cm. 
H6. 
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Rudbeckia 
lacinata 
-gjerdesolhatt 
 
Høy, velkjent staude 
med gule blmster. 
Kalles også «Kyss 
meg over gjerdet». 
Trenger støtte. 
 

 

.Saxifraga x urbium  
-skyggesildre 
 
Gammel hageplante. 
Lettstelt og villig Sprer seg 
med utløpere og kan brukes 
som bunndekke i fjellhagen 
eller som kant. Trives både i 
sol og skygge Blomstringstid 
juni-juli.Høyde 20-30cm. 
H6-7. 

 

Stachys 
macrantha 
-prydsvinerot, 
prydbetonie  
 
Blomstrer juni-juli. 
Lettdyrket staude 
som trives i de fleste 
typer jord. Høyde 
40-60 cm. H7 

 

Symphyotrichum(Aster) 
-høstaster  
 
Høy, høstblomstrende aster. 
Sprer seg med korte 
utløpere. Fargen kan variere 
fra bildet, men er i rødlilla 
eller blålilla nyanser 

 

Symphyotrichum 
(Aster) novi-
belgii  
-virginia-aster 
 
En høstblomstrende 
aster med rødlilla 
blomster. 
Tiltrekkende for 
humler og andre 
insekter. Sprer seg 
med korte utløpere. 
Høyde 80-100 cm. 
 

 

Veronica chamedrys  
tveskjeggveronika 
 
Fra Oldemors hage. Egentlig 
en villplante som er blitt tatt 
inn i hagene. Lysende 
himmelblå blomster i juni-
juli. 

 
 

 

Veronica 
gentianoides  
-kosakkveronika 
 
Fra Kaukasus. 
Blomstrer mai-juni 
med lyseblå 
blomster med 
mørkere årer. 
Rabatt og 
bunndekke.  Høyde 
40-50 cm. H 7. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


