
 

Hydrangea serrata LAMONA
®

 E (’Ep Mona’)  

- purpurhortensia LAMONA
®

 E  
j 

En härdig, kompakt och rikblommande purpurhortensia   
 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Hydrangea serrata LAMONA
®

 E (’Ep Mona’) - purpurhortensia LAMONA
®

 E  

Härdighet:  1-4(5)   

Växtsätt: Mycket kompakt buske. Höjd 60-70 cm och bredd 80-90 cm på 15 år 

Blomning: Rikligt med flata blå blomställningar i sur/neutral jord, rosa vid högre pH.  

Blomning juli-september. 

Blad/grenar:  Mörkt gröna, vacker röd höstfärg i ljusa lägen 

Växtplats:  Frisk till fuktig jord, sol-halvskugga  

Användning: Fin solitärt planterad eller i grupp i hemträdgård, bostadsgårdar eller i offentlig miljö. 

Utvecklas bra i kruka. 

E-merit:  Härdig, kompakt och rikblommande purpurhortensia 

Ursprung:  Insamlad 1992 på den sydkoreanska ön Cheju-do av Mona Holmberg och 

Ulf Strindberg 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

År 1992 genomförde Mona Holmberg och Ulf Strindberg, då anställda på Göteborgs Botaniska 

Trädgård, en fröinsamlingsresa till Sydkorea och ön Cheju-do. Där hittade de denna kompakta, 

rikblommande hortensia vid västra kraterkanten av vulkanen Halla-San (cirka 1800 m ö h) och tog 

med frö hem till Göteborg. Frön såddes och frön skickades även till Morton Arboretum, Illinois 

1992. Ur frösådden på Botaniska valdes en planta ut som sedan förökades. Nordisk Arboretutvalg 

samlade material av samma art 1976 på samma ö, fast på lägre höjd (cirka 1000 meter över havet). 

Jämfört med denna är LAMONA lägre och mer kompakt. Ett exemplar av klonen finns planterat på 

Göteborgs Botaniska Trädgård.  

 

Tommy Ahnby på Gullmarsfjordens Plantskola, Munkedal, har en stor hortensiasamling och var 

först med att föröka upp plantor från den utvalda klonen. 

 

Växtbeskrivning 

En mycket härdig, kompakt och rikblommande purpurhortensia. Sorten blommar på årsskotten med 

flata blomställningar (lace-cup) i blått eller rosa, beroende på pH. Blommorna blir blå även i neutral 

jord, de blir rosa först vid högre pH. Blomningen infaller i juli-augusti och en bit in i september. 

Många andra blå sorter hinner inte utveckla blommor i tid.  

 

Sorten utmärker sig genom sin härdighet och sitt låga, täta växtsätt. Den blir 60-70 cm hög och 80-

90 cm bred på 15 år. Det är troligen den härdigaste purpurhortensian som finns i odling. Härdig i 

zon 4(5). Sorten liknar ’Bluebird’ men är bättre med ett knubbigare växtsätt.   
 

Växtplats  

Utvecklas bäst i något fuktigare jord, i sol-halvskugga. 

 

Användning 

För plantering solitärt eller i grupp. Även fin att plantera i kruka på altan eller balkong.  

 

Förökning 

Förökas med sticklingar. 

 



Sjukdomstestning 

Sorten är testad enligt SJV’s föreskrifter för Hydrangea. Kärnplantor bevaras på Elitplantstationen. 

 

Namnsättning/sortskydd  

Vid insamlingen användes en checklista för växter på Cheju-do, på denna lista fanns Hydrangea 

serrata for. acuminata. Det insamlade materialet går under beteckningen Hydrangea serrata H&S 

92-347. 
E-planta ek. förening har efter tillstånd av Mona Holmberg och Ulf Strindberg skyddat klonen med 

varumärkesrätt. Det var ej möjligt att få varumärkesrätt för namnet Mona, därför har klonen istället 

fått handelsnamnet LAMONA och sortnamnet är ’Ep Mona’.  

Sorten är belagd med royaltyavgift.  

 

Källor 

Mona Holmberg och Ulf Strindberg 

Tommy Ahnby, Gullmarsfjordens Plantskola 

Nils och Sven Andersen, Splendor Plant 

Sammanställning av Lottie Nilsson, E-planta ek. förening. 2016.  

 

 

 

 

 


