
 

 

Veckans växt v. 5 2009 

Trollhassel - Hamamelis 
Hamamelissläktet omfattar ett fåtal arter av lövfällande buskar med ursprung i Nordamerika och 
Asien. De vanligaste arterna är amerikansk trollhassel, H. virgiana (H. macrophylla), kinesisk 
trollhassel H. mollis, japansk trollhassel, H. japonica småblommig trollhassel, H. Vernalis samt 
hybridtrollhasseln Hamamelis x intermedia. 

Trollhasseln blommar med gula till röda blommor på bar kvist under december till mars. Växten trivs 
i sol till halvskugga och är härdig upp till Mellansverige i zon I-III. Trollhasseln är förknippad med 
trolldom och man ansåg förr att den hade magiska krafter. I Nordamerika användes grenar av den 
amerikanska trollhasseln som slagruta för att söka efter vatten. H. virgiana har även använts som 
medicinalväxt där extrakt av bark från unga grenar bland annat brukades mot insektsbett och 
blåmärken. 

Amerikansk trollhassel, H. virgiana syn (H macrophylla) 
är en 2-3 meter hög buske som blommar med svagt 
doftande blommor under december till februari. 
Amerikansk trollhassel har sitt ursprung i Nordamerika. 
Den introducerades till Europa 1736 och odlades i 
Danmark i början av 1800 talet. Under slutet av 1800 
talet och början av 1900 talet fanns den att köpa från 
Alnarps trädgårdar. 

 

Japansk trollhassel H. japonica Den japanska trollhasseln är en 2-3 meter hög buske som är härdig 
upp till Mellansverige. Busken blommar under december till april med gula blommor. Japansk 
trollhassel infördes till Europa år 1862 av PF. von Siebold och fanns i Alnarpsträdgårdars sortiment 
under början av 1900 talet. 

Hybridtrollhassel  
Hamamelis x intermedia 

Hybridtrollhassel är en korsning mellan H. japonica och H. 
Mollis. Sorten 'Jelena' som är synonym med 'Copper 
Beauty' har stora gul-oranga blommor som blommar i 
slutet av december till början av mars. Jelena är 
förädlades i Belgien och är namngiven efter botanisten 
Jelena de Belder. 

 

Text: Katarina Wedelsbäck Bladh, Träd- och buskuppropet. 
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