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Om denna lista
Syftet är att ge en nyckel till träd och växter i trädgården. Hittills har 173st fått en namnbricka. Varje
namnbricka har en bokstav för område t.ex. N som i Lilla Norrland och en siffra som visar vilken växt.
N14 är korstörne. Arbetet med att märka upp växter kommer fortsätta.

Djungeln i Häggum
Vi flyttade in i huset 2001. På tomten fanns en igenslammad kvarndamm täckt med frodigt ogräs och
en bäck som rann rakt igenom. I övrigt var det en enorm gräsmatta, några slitna äppelträd och en
handfull fullvuxna granar. De senare blev inte långlivade.
Jag är uppvuxen utanför Sundsvall i Medelpad. Klimatet här i zon 4 verkade fantastiskt milt. Det kan
dock bli kallt även här med -30C både 2010 och 2011, samt -23C utan snö i slutet av mars 2013.
Under 2022 hade vi den kanske varmaste vintern hittills med bara -16C. Klimatet är ganska torrt med
ca 650mm per år.
Jag störde mig tidigt på att det inte fanns en svensk bok om härdighet och zonknäckning att läsa.
Under 2005 kom jag överens med Norsteds/Prismaförlag att skriva en bok om att odla exotiska
växter på friland. När jag var föräldraledig 2006 anlade jag den "Den gamla djungeln", med temat
övergivet mayatempel, övervuxen under 500 år med massiv grönska. En av drivkrafterna var att
skapa en egen exotisk sammanhängande rabatt som jag kunde fotografera och jobba med samtidigt

som jag skrev boken. I och med "Djungeln" byggde jag den första muren i trädgården, dock av sten
jag fick från grannen kyrkan. När jag började var området så sumpigt att fötterna hela tiden sjönk ned
till ankeln och där växte 2m höga brännässlor och kaveldun. Gångar gjordes med lie.
Sedan dess har jag planterat, testat, misslyckats och lyckats, grävt, grävt och byggt murar och gångar.
Trädgården är på ca 20 000kvm och det är en utmaning att hålla den i fint skick och samtidigt ha
familje- och yrkesliv. På gott och ont är marken mycket bördig och naturen försöker ständigt
återerövra det som blivit trädgård. Det finns ett rikt naturliv på tomten, från kräftor, bäcköring och
olika grodor till änder, enstaka hägrar, och tranor.
För ca 10 år sedan räknade jag ut att det var ca 500 olika buskar och träd i trädgården. Nu är det
många fler, bl.a. 60-tal olika bambu, 40-tal olika magnolior, 40-50 olika rhododendron. Många av
växterna jag odlar är känsliga, det är både utmanande och roligt att försöka lista ut vad som krävs för
att lyckas med en viss växt.
Trädgården består grovt av två delar:
• En äventyrlig Djungelträdgård med mycket vatten, ymnig grönska och många roliga, ovanliga
och känsliga växter. På senare år har jag tänkt att det är ett Indiana Jones-land jag bygger.
Djungeln har ett bra mikroklimat, det är relativt vindskyddat och vattnet mildrar. Här går det
(ofta) bra att ha zon 1 träd. Några träd är platan, skenkamelior, mammutträd, vattengran,
flera olika tulpanträd, magnolior, ambraträd, litet redwood, guttaperkaträd, praktpilar,
katsuror. Till det massor av bambu och roliga buskar. Här finns områdena ”Djungeln”, ”Vilda
djungeln”, ”Lilla Borås” och ”Terrassen”.
• En vanlig men parkliknande trädgård med växthus, stenmurar, trädgårdsland, liten vingård,
fruktträd och prydnadsträd samt stor gräsmatta (som ger gräsklipp till land och bambu). Här
finns träd som äkta valnöt, korstörne, storbladiga popplar, korkalm, kastanj, frösådda
hästkastanjer, fruktträd, mullbär, persikor, trumpetträd. Jag har byggt ett tiotal
kalkstensmurar och ett litet riddartorn. Här finns områdena ”Huset” och ”Lilla Norrland”.

I nedre delen av trädgården finns en plantskola där man kan köpa udda träd och buskar. Jag
importerar även växter som man kan beställa på våren. En lista finns på exot.se.
Jag hoppas att ni har överseende med allt ogräs, och kanske även att det är lite farligt här och där.
Förhoppningsvis tycker ni att det är en rolig miljö som kanske även är vacker, på sitt eget vis.
Några observandum:
• Gå försiktigt och håll er på gångarna. Trampa inte omkring utanför gångar, det kan finnas
växter där som ni inte ser. Det är även lätt att trampa sönder känsliga trädrötter. Det är
deprimerande att se en storbladig magnolia säcka ihop några dagar efter ett trädgårdsbesök.
• Ta stöd av varandra om ni inte är säkra på foten. Flytväst finns att låna i receptionen.
• Fråga gärna om ni undrar över någon växt. Är jag inte i närheten, ta en bild med mobilen
eller fråga en kompis.
• Pilla inte på nya bambuskott. De bryts lätt och det hämmar bambun.
• Utforska! Vissa gångar ser man inte direkt. Se er omkring.

Hitta hit
Trädgården ligger i byn Häggum, söder om kyrkan i Häggum. Enklast är att parkera vid kyrkan, korsa
kyrkogården och sedan är du i Djungeln.

Ludvig Johansson
Häggum Bossgårdenskvarn
521 64 Stenstorp
Telefon 0700-824958
Adress på google maps
Plantskolan Exot.se är öppen de flesta söndagar 10-16, vår till höst.

Välkomna
Ludvig

V som i Vilda djungeln
De första spadtagen i Djungeln var i den delen av dammen som är närmast huset. Successivt
utvidgade jag odlingarna, från ett område som var nästan under kontroll till något vildare.
Vilda djungeln ligger i trädgårdens norra hörn närmast byvägen och granne med kyrkan. Det
är en blandning av woodland och skogsbryn. Området närmast vår väg är både vindskyddat
och varmt, här växer några av de känsligaste träden.

V1 Aprikos ’Early Orange’
Har blommat några år, och även satt mindre kart, men ännu ingen ätbar frukt. Verkar vara en
av de bästa sorterna för kallt klimat.
V2 Populus ’Black Tower’
En mycket vacker poppel som tyvärr visat sig vara förvånansvärt känslig. Troligen svag zon 1
växt. Den här är nyplanterad 2022.
V3 Quercus x ’Turnerii’, Turners ek
Helt eller delvis vintergrön ek. Korsning mellan skogsek (Q.robur) och stenek (Q.ilex). Ett av
de härdigaste vintergröna träden.
V4 Fargesia ’Smaragd’, bergsbambu

Ståtlig och upprättväxande bergsbambu. Blir ca 4m i goda lägen.
V5 Fargiesia jiuzhaigou nr9
Efter olika blomningar finns det massor av bergs- och glansbambusorter. Alla är fina och
odlingsvärda och snarlika. Vi får se vilka som håller måttet.
V6 Miscanthus lutarioriparia, mammutgräs
Jättegräs från Kina. Verkar ha god härdighet. En av föräldrarna till elefantgräs, men blir
markant större.
V7 Magnolia tripetala, paraplymagnolia
En härdig och mycket storbladig magnolia.
V8 Pseudolarix amabilis, guldlärk
Underbar lärk med långa och mjuka barr som man bara måste gossa med.
V9 Magnolia virginiana
Har övervintrat fint och kommer blomma i år. Den härdigaste vintergröna magnolian.
Planterad i sand i fuktig jord i mycket skyddat läge. Drömträd.
V10 Grewia biloba
Kuriosabuske, odlad för att någon måste odla den.
V11 Sequoia sempervirens
Världens högsta träd. Även kallat redwood. Den är mycket känslig och får ses som lämplig
för zon 0 i miljö som passar den med hög fuktighet. Övervintrad med lindriga skador.
V12 Franklinia alamatha
V13 Ligustrum lucidum
V14 Magnolia virginiana fk. ’Moonglow’
V15 Nyssa sylvatica
V16 Taxodium distichum
V17 Metasequoia
V18 Liriodendron tulipfera, tulpanträd
V19 Gymnocladus dioicus, kentuckykaffe
V20 Rhamnus imertinus
V21 Davidia involucrata
V22 Robinia hispida
V23 Catalpa fargesii f. duclouxii
V24 Magnolia macrophylla
V25 Salix magnifica
V26 Magnolia ’Silk Road’
V27 Davidia ’Sonoma’
V28 Catalpa bignoides ’Aurea’
V29 Tetracentron sinensis
V30 Malus triloba
V31 Pseudocydonia sinensis
V32 Sorbus sargentiana
V33 Sorbus amabilis

D som i Djungeln
På våren 2005 började jag gräva här och planterade de första växterna, en gulstammig
sicksackbambu Phyllostachys aureosulcata ’Spectabilis’ och en jättegunnera. Båda är borta
sedan länge. Under 2006 jobbade jag med att omvandla detta skyddade hörn till en liten
visningsträdgård med temat övergivet maya-tempel. För att snabbt få till en ymning grönska
använde jag mycket storbladiga perenner t.ex. bananer, kannor, ingefäror och taro. De sista
åren har jag börjat införa allt mer vedartade växter för att göra odlandet mer hållbart.

D1 Magnolia ’Porcelaine Dove’
D2 Sasa palmata
D3 Fargesia ’Viking’
D4 Phyllostachys bissettii
D5 Cerciphyllum japonica, katsura
D6 Bashania qingchengshanensis
D7 Liriodendron x ’Chapel Hill’
D8 Magnolia tripetala ’Tores bästa’
D9 Magnolia x thomsoniana
D10 Metasequoia ’Gold Rush’
D11 Araucaria araucana
D12 Corylus colurna, turkisk hassel
D13 Aesculus x hybridus
D14 Castanea sativa
D15 Corylus colurna ’Te terra red’
D16 Robinia ’Myrtifolia’
D17 Orixa japonica
D18 Tilia mandchurica
D19 Sassafras albidum
D20 Phyllostachys nigra var Henonis
D21 Aesculus chinensis
D22 Cunninghamia lanceolata
D23 Phyllostachys parvifolia
D24 Salix udensis ’Sekka’
D25 Phyllostachys atrovaginata
D26 Sophora japonica
D27 Cerciphyllum magnifica
D28 Sambucus ’Black Lace’
D29 Platanus x acerifolia
D30 Zanthoxylum simulans

L som i Lilla Borås
I många år var endast de norra delarna av kvarndammen kultiverade i form av Djungeln och
Vilda djungeln. Erövringen västerut inleddes med att en första gång skottades fram runt
dammen, vilket följdes upp med en större ö och en lekstuga i form av ett svart torn komplett
med vallgrav och vindbrygga. Partierna mellan tornet och omslutande gången grävdes ut
2016-2017, och började sedan planteras. Området heter Lilla Borås som en hyllning till en av
Sveriges absolut nederbördsrika städer, nästan dubbelt så mycket som i Häggum per år.

L1 Sequoia gigantea, mammutträd
L2 Aesculus ’Autumn Splendor’, hästkastanj
L3 Phyllostachys aureosulcata ’Aureocaulis’
L4 Pterocarya fraxnifolia, kaukasisk vingnöt
L5 Picea abies f. virgata, käppgran (?)
L6 Stewartia pseudocamellia, skenkamelia
L7 Liriodendron sinensis, kinesiskt tulpanträd
L8 Rhus trichocarpum, japansk sumak
L9 Parrotia persica ’Vanessa’, papegojbuske
L10, Liquidambar styraciflua ’Worpelsdon’, ambraträd
L11 Tilia neglecta
L12 Quercus imbricaria, spånek
L13 Cladastris kentukea, gulved
L14 Cydonia oblonga f. maliformis, äkta kvitten
L15 Paulownia tomentosa fk. ’Pau Tong 307’, kejsarträd
L16 Eucomma ulmoides, guttaperkaträd
L17 Sorbus helenae, storbladig pärlrönn
L18 Asimina triloba, härdig paw paw
L19 Tilia heterophylla
L20 Aesculus parvifolia, småblommig hästkastanj
L21 Salix babylonica var. pekinensis 'Tortuosa', trollpil
L22 Phellodendron amurense, sibiriskt korkträd
L23 Betula pendula ’Crimson Frost’, svartbjörk
L24 Betula utilis, himalaya björk
L25 Robinia ’Purple Robe’, robinia
L26 Liquidambar styraciflua ’Silver King’, ambraträd
L27 Kalopanax septemlobus var. Maximowiczii, fingrad jättearalia (!)

L28 Maclura pomifera, citronmullbär
L29 Gleditsia triacanthos 'Ruby Lace', korstörne
L30 Syringa yunnanensis 'Rosea', syrén

T som i terassen
Nybyggt område med murar mot syd, gräs, och två små dammar. Kalkstensmurarna kanske
leder tankarna till antikens rom. Varmt, soligt och vindskyddat men samtidigt något utsatt
vintertid. Här tänker jag sätta de mest värmekrävande växterna, som förhoppningsvis blir
tåligare i det gynnsamma läget.

T1 Populus candicans ’Aurora’
T2 Gymnocladus dioicus, kentuckykaffe
T3 Magnolia virginiana
T4 Paulownia tomentosa ’Pau Tong’, kejsarträd
T5 Citrus trifoliata, citrontörne

T6 Gleditsia ’Sunburst’
T7 Idesia polycarpa
T8 Hibiscus syriacus ’purpureus variegatus’
T9 + Laburnocytisus 'Adamii', rosenregn
T10 Howenia dulcis, japanskt russinträd
T11 Magnolia x ’Woodsman’
T12 Aesculus pavia var. discolor, amerikansk hästkastanj
T13 Magnolia grandiflora ’Alta’, kungsmagnolia
T14 Cornus ’Golden Shadows’
T15 Aesculus x bushii
T16 Populus lasiocarpa, storbladig poppel
T17 Quercus imbricaria, spånek
T18 Buddleja davidii, fjärilsbuddleja
T19 Prunus persica ’Ice Peach’
T20 Magnolia ’Rustica Rubra’
T21 Maclura pomifera, citronmullbär
T22 Sinobambusa intermedia
T23 Borinda CS1046
T24 Punica granatum ’Uzbek’
T25 Campsis radicans, trumpetranka
T26 Prunus persica var nucipersica ’Fantasia’, nektarin
T27 Magnolia acuminata, poppelmagnolia
T28 Rhododendron ’Hachmanns Charmant’
T29 Quercus macrocarpa
T30 Hibiscus syriacus

H som i huset
Området runt vårt hus präglas av solen och den mjuka lutningen mot sydsydost som ger ett
sommarvarmt klimat med viss blåsighet. Marken är torr med lätt jord. På östsidan om huset
finns den italienska trädgården med murar som förbättrar mikroklimatet.

H1 Cotinus ’Grace’, perukbuske
H2 Prunus serrula, glanskörsbär

H3 Mespilus germanica, tysk mispel
H4 Populus lasiocarpa, storbladig poppel
H5 Populus wilsonii, wilsonpoppel
H6 Catalpa x erubescens ’Purpurea’, purpurkatalpa
H7 Morus nigra, svart mullbär
H8 Eleaegnus angustifolia
H9 Cercis canadense, judasträd
H10 Heptacodium jasminoides, jasmintry
H11 Aralia elata, parkaralia
H12 Kalopanax septemlobus var. Maximowiczii, fingrad jättearalia
H13 Prunus sargentiana, bergskörsbär
H14 Prunus persica ’Riga’, persika
H15 Quercus alba, vitek
H16 Amorpha frutescens, segelbuske
H17 Catalpa ovata, kinesisk katalpa
H18 Halimodendron halodendron, saltbuske
H19 Morus ’Mulle’, mullbär
H20 Prunus persica ’Marie Apricot’, persika
H21 Acer saccharum, sockerlönn
H22 Paulownia tomentosa, kejsarträd
H23 Campsis radicans, trumpetranka
H24 Prunus avium ’Plena’, fylldblommigt fågelbär
H25 Elaeagnus commutata, silverbuske
H26 Magnolia sieboldii, buskmagnolia
H27 Catalpa x erubescens ’Purpurea’, purpurkatalpa
H28 Syringa ’Acubifolia’
H29 Gleditsia triacanthos, korstörne
H30 + Laburnocytisus 'Adamii', rosenregn

N som i Lilla Norrland
Den nedre delen av tomten är det kallaste och mest frostutsatta området, och är samtidigt
soligt och varmt sommartid. När löven fallit på hösten får vinden fritt spelrum. Det skiljer
minst en växtzon mellan Lilla Norrland och Vilda djungeln. Här har jag inte lyckats etablera
bambu ännu. De övre delarna av området har i delar ett relativt skyddat mikroklimat.

N1 Juglans mandchurica, manchurisk valnöt
N2 Juglans regia ’Loiko 6’, äkta valnöt
N3 Ulmus minor ssp suberosa, korkalm
N4 Acer negundo ’Aureum’, asklönn
N5 Tilia tuan, tuanlind
N6 Juglans regia fk Reimersholme, äkta valnöt
N7 Acer cissifolium, cissuslönn
N8 Catalpa bungei, pekingkatalpa
N9 Hippophae rhamnoides, havtorn
N10 Juglans mandchurica, manchurisk valnöt
N11 Castanea sativa, äkta kastanj
N12 Juglans nigra, svart valnöt
N13 Prunus cerasifera ’Hessei’, körsbärsplommon
N14 Gleditsia triacanthos var inermis, korstörne
N15 Acer pesudoplatanus ’Drummondi’, lönn
N16 Acer pseudosieboldianum, manchurisk solfjäderslönn
N17 Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia', gulbrokig rödask
N18 Quercus velutina, färgek
N19 Sambucus nigra var lanciniata, flikfläder
N20 Juglans mandchurica, manchurisk valnöt

