
10 TrädgårdsAmatören 1:2018

80 år

Det är 37 år sedan den 
här artikeln publicerades i 

TrädgårdsAmatören första 
gången (2:1981). Men med 

en så utmärkt skribent som 
Bengt Lövkvist och en så 

uppskattad växt som Sangui-
naria canadensis är artikeln 
fortfarande lika läsvärd. Vi 

har kompletterat med en 
uppdatering på slutet och 

ett antal nya bilder. 1981 var 
bilderna i TA få och dess-

utom svartvita. 
Bengt Lövkvist (1927–2016) 

skrev många uppskattade 
artiklar till tidningen. 

Ett stycke Farrer 
”Sanguinaria canadensis, Kanadas blodört är en 
älsklig växt att plantera under lövfällande träd 
och i bra, avsides liggande hörn bland hund-
tandsliljor och violer osv. Där lockar våren fram 
från den krypande, välnärda, bastanta roten (så 
känslig för smärta att den gråter tårar om den 
såras och vägrar låta sig tröstas) här och där ett 
förtjusande, blågrönt blad, smakfullt flikigt och 
rundtandat, silverlent undertill, vilket träder i 
dagen blygsamt hoprullat runt ett skaft på tre 
till fem centimeter, så småningom passerat av 
blomsterstängeln, på vilken slår ut en spröd, 
öppen blomma i genomskinligt, opalskimrande 
vitt likt gengångaren av en blid anemon som 
omkommit av hunger.”
Detta är växtbeskrivning på ett poetiskt plan 
och författaren är naturligtvis Reginald Far-

Sanguinaria canadensis, blodört

rer. Nog inspirerar den skildringen till vidare 
bekantskap med Sanguinaria canadensis även 
om gengångaren på slutet kanske är en smula 
hårdsmält för dagens läsare.

Blommor, blad och frön 
Vad Farrer inte nämner är att blomman är kort-
livad. Den varar en dag eller så tills den blivit 
befruktad. Sedan ligger kronbladen i en artis-
tisk, snövit samling på marken. De är ganska 
tjocka, men det är möjligt att de ger ett intryck 
av att vara genomskinliga. Jag får se efter till 
våren. De vackra bladen fortsätter att utvecklas 
och är en prydnad i ett par månader. De vissnar 
inte ner kort efter blomningen som det står i 
”Collins Guide to Alpines”, utan först på sen-
sommaren. De blir så småningom en dryg de-
cimeter. När frökapseln så småningom spricker 

Bengt Lövkvist
text

Christina Fryle
foto (där annat ej anges)
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Med anledning av att Sällskapet Trädgårdsamatörerna i år fyller 80 
år har vi grävt djupt i tidningsarkivet. Där finns en rik källa med 
läsvärda och intressanta artiklar som är precis lika aktuella i dag. 
Under jubileumsåret kommer vi i varje nummer återpublicera en 
äldre artikel.

upp ser man de bruna fröna omgivna av ett iö-
gonfallande geléartat ämne. Detta är attraktivt 
för myrorna, som hjälper till med spridningen.

Om blodförlust och planteringstid
Släktnamnet Sanguinaria kommer av det la-
tinska ordet sanguis, blod, och syftar på den 
orangeröda växtsaft som sipprar fram om rot-
stocken sargas. Den ”gråter tårar av blod”. Jag 
förmodar att de flesta växtskribenter arbetar på 
vintern då de har mest tid. De skriver ur minnet 
och de samvetsgranna kontrollerar sina uppgif-
ter med vad andra säger. Det är ju bra, men om 
någon auktoritet har fått fel för sig, sprids hans 
misstag och blir så småningom accepterat. Så 
förhåller det sig säkert med den allmänna upp-
fattningen att Sanguinaria canadensis förblöder 
om den skadas under växtperioden. Farrer anty-
der det i ovanstående citat och Preece säger i sin 
utmärkta bok ”North American Rock Plants” 
uttryckligen att den kommer att dö om man 
bryter av ett stycke av rotstocken före viloperio-
den. Man ser i andanom en pulsåderblödning. 
Men var och en som brutit av en Sanguinaria-
rotstock vet att den gulröda vätskan ingalunda 
väller fram. Den sipprar försiktigt och brottytan 
liknar närmast ett ytligt skrubbsår på en män-
niska. Den bästa tiden för delning är i själva 
verket strax efter blomningen när växtkraften 
är som störst. Då hinner den etablera sig innan 
hösten. Det gäller ju för andra växter med rot-
stock också, t.ex. Iris. Det viktiga är att de fina 
rötterna inte får torka. Då tar det lång tid innan 
plantan kommer igång.
För några år sedan hade jag ett bestånd Sangui-

naria canadensis växande i skuggan av ett körs-
bärsträd, där de trivdes bra. En tromb fällde 
trädet och växtplatsen förvandlades till ett 
soligt söderläge. Resultatet blev att bladen blev 
mycket mindre och att blommorna vissnade så 
fort att man knappt märkte dem, men plantorna 
klarade sig och förökade sig. I somras flyttade 
jag dem till ett skuggigare läge. Det trivs de bäst 
med. Jorden bör vara humusrik och en smula åt 
det sura hållet, men jag har sett på något ställe 
en uppgift att den fördrar en aning kalk.

En variabel växt 
Trots artnamnet har Sanguinaria canadensis ett 
stort utbredningsområde i östra Nordamerika 
från Canada i norr till Florida i söder. Sangui-
naria är ett monotypiskt släkte (vilket innebär 
att det innehåller endast en art) men mycket va-
riabelt. Längst i söder förekommer en typ med 
föga flikiga blad, känd som var. rotundifolia. 
Blomstorleken varierar och det förekommer mer 
eller mindre rosafärgade former liksom flore-
pleno-varianter med 14 till 16 kronblad, i skön-
het vida överträffade av de enkla typerna. Men 
den verkliga pärlan torde den helt fyllda formen 
vara, vars korrekta namn enligt Lincoln Foster i 
en artikel i American Rock Garden Society Bul-
letin 1976 nr 2 skall vara Sanguinaria canadensis 
L. f. multiplex (Wilson) Weatherby. (Gällande 
namn i dag: Sanguinaria canadensis ’Multiplex’/
reds anm.) Mycket vackert har skrivits om den.
Här ett citat från den ovan nämnde Preece: ”Jag 
anser denna skatt som det mest häpnadsväck-
ande och enastående bidrag Nordamerika givit 
världens trädgårdar”.

1. Sanguinaria canadensis, 23 april i 
Göteborgs botaniska trädgård.

2. ”...ett förtjusande, blågrönt 
blad, vilket träder i dagen blygsamt 
hoprullat...” (Farrer).

3. De handflikiga bladen som växer 
vidare efter blomningen är väldigt 
dekorativa.
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Vad en kännarblick kan betyda för 
hortikulturen 
I sin artikel redogör Lincoln Foster för hur 
han spårat ursprunget till formen multiplex. 
Den hittades 1917 av Mr Guido von Webern i 
Dayton, Ohio, som förstod att han hittat något 
alldeles extra. Två år senare hade den växt till så 
pass att han kunde avskilja några plantor. Två 
vänner och Arnold Arboretum lyckliggjordes. 
En av vännerna, Henry Teuscher, lyckades 
föröka sin fyllda Sanguinaria och spred den i 
Amerika och utom lands. Den är helt steril och 
all förökning måste ske genom delning, vilket 
är en långsam metod. Den ursprungliga plantan 
dog.

Sanguinaria canadensis ’Multiplex’ i 
Sverige och vad gröna fingrar kan 
betyda för hortikulturen 
De flesta exemplaren av Sanguinaria canadensis 
’Multiplex’ som förekommer i Sverige härstam-
mar från Gertrud Frelander i Stockholm. För 
40 år sedan fick hon köpa den sista rotbiten som 
Furubäcks plantskola hade till försäljning för 
5 kronor, en ynklig bit med ett öga. Redan på 
den tiden var hon tydligen en skicklig odlare 
och det dröjde inte många år innan den förökat 
sig. Numera har hon väldiga bestånd, det största 
med 300 blommor. Hon har planterat den på 
alla håll i trädgården, i sol som i skugga. På det 
sättet förlänger hon blomningstiden avsevärt. 

Jordmånen spelar inte så stor roll, menar hon. 
Fortfarande är den fyllda formen av Sanguina-
ria en exklusiv växt, som kostade en femtiolapp 
i Danmark i våras.

Sammanfattning
Sanguinaria canadensis, blodört (författaren an-
vände den äldre benämningen blodrot)
Familj Papaveraceae, vallmoväxter. Monotypisk. 
Växtbeskrivning: Blomma vit, ensam på 
stängel från rotstocken. Kronblad vita, 5 cm i 
diameter. Ståndarknappar ljusgula. Blomstjälk 
upp till 15 cm, blad upp till 20 cm höga. Blad 
ensamt vid varje stängel, långskaftat, handfli-
kigt, blågrönt med silverskimrande under sida. I 
början omfattar bladskivan stängeln. Bladflikar 
rundtandade. Blad och stängel vid basen slid-
omgivna. Rotstock mångförgrenad. Innehåller 
orangeröd växtsaft.
Hemland: Östra Nordamerika från Kanada till 
Florida. 
Odling: Skogsväxt. Humusrik jord. Skugga till 
halvskugga. Fördrar en smula kalk, men torde 
trivas bäst med svagt sur jord. Inte krånglig.
Förökning: Frö eller delning av rotstocken efter 
blomningen. 
Grannar: Andra skogsväxter.

4. Sanguinaria canadensis ’Multiplex’ 
i full blom den 27 april i Varberg.
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37 ÅR SENARE
Sanguinaria canadensis ’Multiplex’ säljs fort-
farande bara i ett fåtal plantskolor, och är 
dessutom ganska dyr. Men den är numera rätt 
vanlig på STA:s olika växtmarknader. ”Alla” in-
bitna trädgårdsamatörer tycks odla den, och det 
är inte svårt att dela plantorna efter ett antal år. 
Trots att Sanguinaria canadensis ’Multiplex’ är 
steril verkar det ändå vara den som är vanligast i 
våra trädgårdar. Den vanliga enkelblommande 
formen brukar ge spontana frösådder, men är 
kanske inte lika lockande på växtmarknadsbor-
den. De flesta vet att den blommar väldigt kort 
tid och föredrar möjligen därför den fyllda som 
blommar lite längre.
Mycket åtråvärda och fortfarande sällsynta är 
de rosa formerna av blodörten – så nya att ingen 
av dem ännu listats i SKUD, trots att de dyker 
upp då och då på våra växtmarknader. Flera 
olika namn är i omlopp: ’Peter Harrison’, ’Pink 
Form’, ’Roseum’ och ’Amy’. Expertisen tvistar 
om huruvida det är en, två eller flera olika kul-
tivarer, men av de bilder och inlägg som cirku-
lerar på nätet skiljer ’Amy’ ut sig från de övriga 
med en mycket kraftigare rosa ton i blomman 
och mörkare bladfärg i utspringet.
En annan ovanlig kultivar är Sanguinaria cana-
densis ’Star’. Den har enkla stjärnlika blommor 
med trådsmala kronblad. Den finns listad i 
RHS Plantfinder, men än så länge inte i SKUD. 
Snarlik, men med ännu flera smala kronblad, 

är namnsorten Sanguinaria canadensis ’Paint 
Creek Double’.
Eftersom blodörten har ett så stort utbred-
ningsområde finns det många fler intressanta 
kloner i odling, framför allt i USA. Bland va-
riationerna finns större blommor, dvärgformer, 
tidigare eller senare blomningstid och mycket 
större eller annorlunda formade blad. Så om yt-
terligare 37 år finns det säkert ännu fler namn-
sorter att pryda våra trädgårdar med!
Christina Fryle

5. En fantastisk planta av 
Sanguinaria canadensis ’Star’ 
i Kirsten Andersens trädgård i 
Danmark.

6. Sanguinaria canadensis ’Amy’ är 
en av flera rosa former som blivit 
namnsatta.
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