
Jeg bruger altid februar til at omplante, både planterne fra haven, som har stået indenfor hele vinteren, og mine andre stueplanter, så de hurtigt igen kan blive frodige når lyset kommer. Det bedste er altid at  
omplante til en lidt større krukke, så alle rødder kan bevares intakte.
Men er det ikke muligt at omplante til en større krukke, kan den gamle også bruges. I det tilfælde må noget af den gamle jord fjernes – nemmest er det at fjerne jorden i toppen af krukken. Alternativt må man ryste jordklumpen eller 
brække en del af den af. Fylder rødderne eller er de lange, kan man med fordel klippe nogle af dem af, så der bliver plads til nyt jord.
Derudover kan februar bruges til at lave nye fuglekasser og rengøre de gamle. 

  

Selvom julen er længe overstået, kan jeg anbefale at købe juleroser til brug både inde og ude, da jeg 
finder dem utrolig smukke. Julerosen er blandt de få planter, som blomstrer i de danske haver om 
vinteren. Julerosens latinske navn er Heleborus niger,  er ca. 30 cm høj og har snehvide blomster. Den 
vækker fortjent opmærksomhed, når blomsterne dukker frem og lyser i vintermørket. I milde vintre 
blomstrer de første juleroser allerede fra juletid, men hvis vejrguderne bider fra sig, springer de først ud 
hen i februar.
Julerosen er de seneste år blevet solgt i potter og brugt indendørs omkring jul. For at få julerosen til at 
holde længe indendørs, bør den placeres et køligt sted, f.eks. i en vinterhave, vindfang eller lignende. Vil 
man bruge den udendørs i en krukke, bør den beskyttes mod den værste kulde. En stor del af planterne, 
som sælges som ”juleroser”, er rettelig påskeklokker. Hvilket betyder, at de ved efterfølgende udplantning 
i haven, de kommende år først vil blomstre noget senere.
 

  

Er julerosen indenfor blevet lidt trist, bør den ikke smides ud. Men gemmes og plantes ud i haven på et 
tidspunkt, hvor der i en periode ikke er frost. 
Udover julerosen findes mange forskellige tætstående arter, som ligner den meget:

Påskeklokke, Helleborus orientalis, har store, grønhvide blomster, der nikker sødt fra stænglerne i april-
maj. Planten bliver 30-50 cm.                Rød påskeklokke, Helleborus abchasicus, har store, meget 
smukke purpurfarvede blomster i marts-april. 
Stinkende nyserod, Helleborus foetidus, har mindre, grønlige og klokkeformede blomster. Planten 
blomstrer som tre-årig og dør derefter. Den bliver 40-50 cm høj. 
Tornet julerose, Helleborus argutifolius, har gulgrønne nikkende blomster i marts. Planten bliver 40-50 
cm høj. 
Ud over de enkelte arter findes der et væld af julerosehybrider, for arterne krydser let  indbyrdes. Det går 
lidt ud over overskueligheden, men giver til gengæld et væld af valgmuligheder og rigtig mange flotte 
blomsterfarver at vælge imellem fra hvid og limegrøn til rosa og næsten sort.



Julerosen har sine særheder. En af dem er, at den ikke bryder sig meget om forstyrrelser. Derfor skal omplantning helst undgås. Der går let et par år, før planten blomstrer igen. Derfor bør planter til drivning, f.eks. til buketter, plantes i  
store krukker, der sættes ind til drivning sent på efteråret. Julerosen stiller også temmelig specifikke krav til jordbunden. I naturen vokser planterne i lyse skovområder i bjergrige egne, hvor jorden er kalkholdig. Det betaler sig at  
efterligne de forhold i haven, hvis man går efter succes med juleroser. Det vil sige en placering, hvor en let flimrende skygge vandrer forbi i dagens løb som
fugtighedsbevarende, men aldrig decideret våd. Stående vand er den sikre død for julerosen, idet rødderne nemt rådner. Endelig skal jorden være kalkholdig.
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