
Skilla 

Alm. Klokkeskilla, Scilla non-scripta

Italiensk Skilla, Scilla italic

Russisk Skilla, Scilla siberica

Blandt de mest værdsatte forårsbebudere 

hører den himmelblå skilla, der som så mange

andre af vore almindelige haveblomster er en 

indvandrer, der har unddraget sig 

integrationsminsteriets opmærksomhed.

Som andre indvandrere har den haft brug for 

at tilpasse sig de lokale forhold, men findes 

dog undertiden forvildet fra havernes ghettoer

til den vilde natur. Den antages at være 

kommet til Danmark i middelalderen, hvor 

katolske munke, af alle kræfter forsøgte at 

udbrede kendskabet til urternes medicinske 

virkninger.

Skilla er, sammen med perlehyasinter, en lille 

løgplante, der med smalle grønne blade og en 

smuk blå blomsterstand, der tager kampen op 

med slud og sne i forårets første måneder.

Skilla skal efter sigende være skabt af blodet 

fra en uheldig græker, Hyakinthos, som hele 

slægten har fået navn efter.

Alle i familien er lavtvoksende og blomstrer 

med en klase af, blå stjerneformede blomster 

på bladløse stængler og foretrækker muldrig, 

fugtig jord. Ved modning bliver frøgemmet 

tyndt og pergamentagtigt og rummer omkring

seks sorte frø, der gerne vil sprede sig bla. til 

græsplæner, der trives udmærket i plantens 

selskab.

Roden vokser fra løget i en kage af 

trevlerødder. Løgene deler sig ikke, og 

frøformering er plantens eneste  måde at 

formere sig på..

Skilla kan findes vildtvoksende på ungarske 

sletter og herhjemme forvildet fra haveaffald. 

Klokkeskilla er især populær med sine 

nikkende klaser af mørkeblå blomster. I 

England hvor klimaet er mildere står den ofte 

og danner blå tæpper af blomster, som vores 

hvide anemone gør.

I ældre haver, finder man ofte Italiensk Skilla,

der har en tæt kegleformet blomsterstand i 

hvid eller blå. Den er dog er ret sjælden i 

plantehandler. Italiensk skilla vokser i blokke 

og er lettest at få fat i, hvis nogen vil dele ud 

af deres. Russisk Skilla sår nemt sig selv, den 

er køn og kan danne mørkeblå store bestande.

Alt i alt er Skilla en prydplante, der egner sig 

godt til enhver slags have, som oven i købet 

tåler er græsslåning efter blomstring. Den kan

deles med andre og lyser op i 

sammenplantninger og er en god 

værtindegave, at overraske nogen med.


