
 

 

Veckans växt v. 21 

Klockhyacinter -Hyacinthoides 
Klockhyacintssläktet, Hyacinthoides, har tidigare tillhört släktet Scilla. Det som skiljer dem åt är att 
klockhyacinterna har två stödblad under varje blomma medan blåstjärnorna har ett. Tre arter finns 
i Sverige: engelsk klockhyacint ( H. non-scripta ), spansk klockhyacint ( H. hispanica ) och italiensk 
blåstjärna ( H. italica ), som var veckans växt v. 20 2007 och därför inte beskrivs här. 

Det kan vara svårt att skilja den engelska klockhyacinten från den spanska. Den först nämnda har 
ensidigt hängande blommor, vita ståndarknappar, ståndare av olika längd och doftar. Den spanska 
klockhyacintens blommor sitter runt hela blomstjälken och är inte hängande, förutom något lite i 
toppen. Ståndarna är lika långa, ståndarknapparna mörka och blommorna doftar inte. 

 

Engelsk klockhyacint , H. non-scripta 

Den engelska klockhyacinten kommer ursprungligen från ett område som 
sträcker sig från England och Nederländerna bort till Spanien. Det är denna 
klockhyacint som i England kallas för Bluebells och där kan ses i stora 
blommande blå mattor. 

H. non-scripta blir 20-50 cm hög och har 3-6 klargröna, släta och glänsande 
blad. Stjälken är blekgrön och tonar i violett upptill. De blåvioletta doftande 
blommorna, 4 - 16 klockor per blomklase, är upprätta i knopp men 
hängande i blomning. Klockorna är cylinderformade med utåt- och 

bakåtböjda kalkbladflikar. Den engelska klockhyacinten blommar i maj-juni och vill helst ha skugga, 
gärna under buskar och träd. Till Skandinavien kom den i slutet av 1700-talet. Det finns en vit form 
'Alba' och en rosa form 'Carnea'. 

 

Spansk klockhyacint - H. hispanica 

Den spanska klockhyacinten kom i början av 1800-talet till Skandinavien, 
något senare än sin släkting. Ursprungligen kommer den från Iberiska halvön 
samt Marocko och Algeriet. H. hispanica kan bli 30-60 cm hög och har 4-8 
gulgröna breda blad. De blekt lila doftlösa blommorna med blå mittnerv är 
upprätta, öppna, klockformade med utböjda flikar och sitter i en allsidig 
klase med 4-20 blommor. Den spanska klockhyacinten blommar i maj-juni. I 
mitten av 1800-talet kom en vit form, 'Alba', och i slutet av 1800-talet en 
rosa form, 'Rosa Queen'. 

 

http://www.pom.info/veckansvaxt/2007/v20.htm


Hybridklockhyacint - H. x massartiana 

Under 1940-talet lanserades flera sorter av spansk klockhyacint som egentligen är hybrider 
( H. x massartiana ) mellan den engelska och spanska klockhyacinten. Det är oftast dessa som idag 
finns i handeln, i trädgårdar och förvildade. 

 

Insamling av lökar 

Till lök- och knöluppropet har vi hittills fått in ett 20-tal tips om klockhyacinter. De flesta är italienska 
blåstjärnor. Under sommaren ska vi samla in lökar till provodlingen som nu startat. Där ska vi 
analysera och se om det är samma typer som finns runt om i landet eller om regionala skillnader 
finns. Har du en gammal klockhyacint kontakta gärna lök- och 
knöluppropet, lokochknoluppropet@pom.info eller skriv till Lök- och knöluppropet, CBM, box 54, 230 
53 Alnarp. 
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