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Vilda svenska växter
– på trädgårdsfest i nya finkläder
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Trädgårdsväxter som har sitt ursprung i den 
svenska floran är oftast lättodlade och härdiga. 
Ibland kan de vara lite väl lättodlade och passar 
då bättre i mer naturlika delar av trädgården än 
i välordnade rabatter. En del av dessa växter har 
odlats mycket länge och är en viktig del av vårat 
kulturarv. Det avspeglas i de historiska svenska 
namnen: Kära växter har många namn! Många 
är också bra insektsblommor som ger mat un-
der den tidiga våren då det är ont om föda för 
nyvakna bin, humlor och fjärilar. Undantag 
är fyllda sorter med få eller inga ståndare och 
pistiller. Vilda växter i nya finkläder kan också 
vara trevliga eftersom de både rent estetiskt men 
också känslomässigt binder ihop trädgården 
med vår svenska natur. 

Liljekonvaljer & andra vårtecken
Convallaria majalis, liljekonvalj, är ett kärt vår-
tecken som växer vilt i lundmiljöer i nästan hela 
landet. Namnet är en försvenskning av latinets 
lilium convallium som betyder ungefär dalarnas 
lilja. Artepitet majalis syftar på blomningstiden 
i maj (–juni). Såväl de brett lansettlika bladen 
som de väldoftande blommorna och höstens 
röda bär bidrar till prydnadsvärdet. 
Liljekonvalj sprider sig med jordstam och kan 
breda ut sig i stora bestånd. I trädgården passar 
den som underplantering till buskar eller i lund-
miljö. Bäst trivs den i mullrik, sandig jord och 
halvskuggigt läge. Förädlade sorter kan ha rosa 
eller dubbla blommor och annorlunda färgade 
blad [8]. Fridlyst (se faktaruta sid. 143).

Ficaria verna, svalört
Svalört hette tills nyligen Ranunculus ficaria 
men har förts till ett eget släkte, vilket känns 
logiskt med tanke på hur mycket den skiljer 
sig från ranunkelsläktet med sina hela blad och 
stora blommor med många kronblad. 
Man ser ofta svalört tidigt på våren när den 
breder ut sig i gräset i parker i södra Sverige. 
Någon månad senare är den borta. Den föredrar 
fuktig, mullrik mark och passar i trädgården 
bäst i naturlik gräsmark där den kan få sprida 
sig utan att det gör något. Arten hör hemma i 
Europa och västra Asien men har förts in i nord-
östra USA där den räknas som invasiv. Bland 
sorterna finns den fyllda ’Flore Pleno’ [3] och 
’Salmon’s White’ [1] med blekgula kronblad.

Primula veris, gullviva
Denna mycket gamla och älskade trädgårds-
växt [6] växer vilt i södra och mellersta Sverige. 
I äldre trädgårdar finns ofta mer eller mindre 
förädlade sorter kvar. Det vetenskapliga namnet 
betyder vårens första, svenskans gullviva kom-
mer av de huvor som kvinnor bar förr i tiden 
och som kallades vivor. Andra historiska namn 
anspelar på likheten med en knippe nycklar: 
jungfru Marie nyckelknippa, S:t Pers nycklar 
och himmelsnycklar. Gullviva trivs bäst i sol–
halvskugga med väldränerad men fuktighets-
hållande jord. Fridlyst (se faktaruta sid. 143).

Primula vulgaris, jordviva
För länge sedan växte jordviva vilt i Sverige, 
närmare bestämt på Kullaberg, men sedan bör-
jan av 1900-talet räknas den som utdöd. I natu-
ren kan vi närmast se den i Norge och Danmark 
men den finns i större delen av Europa och delar 
av Asien [7]. I grunden är blommorna ljusgula 
men det finns många sorter i olika färger och 
färgkombinationer [2]. Trivs i sol–halvskugga, 
mullrik och fuktighetshållande jord. 
Förädlade hybrider mellan jordviva och gull-
viva kallas P. x polyantha, trädgårdsviva.

Pulsatilla vulgaris, backsippa
Denna mjukhåriga vårblomma växer vilt i just 
backar (torrbackar) i landets södra och östra 
delar. I trädgården vill den växa på liknande 
sätt, väldränerat och soligt. Förutom de lila 
blommorna, som i naturen ibland kan vara vita 
eller ljusgula, bidrar de finflikiga bladen och de 
håriga frösamlingarna till skönhetsvärdet. Äldre 
namn är gökeklocka, oxeöron, koskälla och tjäl-
sippa. Olof Rudbeck d.ä. nämner att backsippa 
fanns både vild och odlad i Sverige på 1600-ta-
let. Det finns ett flertal sorter i olika färgser [5]. 
Fridlyst (se faktaruta sid. 143).

Saxifraga granulata, mandelblomma
Mandelblomma växer vilt i de södra delarna 
av landet, på torrbackar och berghällar. Det 
svenska namnet syftar på att nyutslagna blom-
mor doftar svagt av mandel. Ädre namn är 
anisros och knölbräcka (den har underjordiska 
groddknoppar) Sorten 'Plena' har fyllda blom-
mor [4]. Odlad föredrar den fuktig men mycket 
väldränerad jord.

De flesta trädgårdsväxter 
är långväga gäster från 

andra länder och världsdelar. 
Men det finns också en hel 

del odlingsvärda växter som 
ingår i den svenska floran. 

Här presenteras några av de 
perenna vilda arter som kan 

vara värda att släppas in i 
trädgården – inte minst när 

de klätt upp sig till fest.

1

2

1. Ficaria verna ’Salmon’s White’,
svalört, med halvfyllda och milt gula 

blommor.

2. Primula vulgaris ’Captain Blood’,
jordviva, är en av många sorter med

blommor i starka färger.

3. Ficaria verna ’Flore Pleno’, svalört
med fyllda blommor.

4. Saxifraga granulata ’Plena’

5. Pulsatilla vulgaris, backsippa, i
förädlad röd högtidsdräkt.

6. Primula veris, gullviva,
trädgårdshybrider, i olika nyanser. 

7. Primula vulgaris, jordviva, från
frö insamlat på Taygetos i Grekland.

8. Convallaria majalis, liljekonvalj,
med mjukt gulrandiga blad. Sorten

är ’Albostriata’.
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Trift & andra tuffingar
Armeria maritima, trift, växer vilt på strand-
ängar vid havet och sällsynt i torra backar i 
inlandet. På senare år har den också börjat växa 
längs landsvägar. De historiska namnen strand-
blomster och gräsnejlika avspeglar växtplatsen 
och utseendet med runda rosa blomhuvuden 
och hårda tuvor med smala, gräslika blad. 
Arten börjar blomma i maj–juni men får ofta 
nya blommor ända in i september. I trädgården 
passar trift i sandig jord, stenpartier och murar. 
Sorten ’Vesuvius’ har mörkt rödaktiga blad 
[14]. Andra sorter är vitblommande ’Alba’ och 
’Düsseldorfer Stolz’ med mörkrosa blommor. 

Chamaenerion angustifolium, mjölke
Denna resliga ört har många folkliga namn, 
till exempel rallarros vilket avspeglas i att den 
ofta växer på banvallar. Arten har dock funnits 
här åtminstone sedan medeltiden, långt innan 
järnväg och rallare. Att den varit en spridd 
(finns i nästan hela landet) och iögonfallande 
växt vittnar de inte mindre än 32 andra namn 
som anges i Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD). 
Några äldre favoriter är himmelsört, widegräs 
medh purperbloma, illermjölke och skogsbloss. 
Rallarros är lättodlad men sprider sig med utlö-
pare som behöver hållas efter. Den släpper också 
ifrån sig mängder av frön, försedda med långa 
flyghår. Vill man undvika fröspridning kan 
frökapslarna tas bort innan de mognar. Sorten 
’Album’ är ett vitblommande alternativ till 
den rosavioletta arten. I Göteborgs botaniska 
trädgård finns också en ljusrosa variant [9] som 
samlats in i naturen i Närke. Höjd 100–150 cm.

Cota tinctoria, färgkulla
Artepitet tinctoria kommer från latinet och be-
tyder färga eller färgning. Äldre svenska namn 
för denna färgväxt (ger gul färg) är färggräs, 
gulkullor och guul oxeöga. De finflikiga, ludet 
grågröna bladen är en trevlig kontrast till de 
varmgula blomkorgarna. Arten växer på torra, 
öppna och gärna kalkrika marker i södra och 
mellersta Sverige. I trädgården övervintrar färg-
kulla bäst i lätta, sandiga jordar. Det är vanligen 
sorterna som odlas, ofta i mildare gula nyan-
ser, till exempel ’Sauce Hollandaise’ [11] med 
gräddgula kantblommor. Höjd ca 40 cm. 

Geranium sanguineum, blodnäva
Artepitetet sanguineum betyder blod och syftar 
på blodnävans starka höstfärg och på de ofta 
rödaktiga stjälkarna. Andra historiska svenska 
namn är röd tranenäff och bergnäbba, som båda 
anspelar på de näbblika frökapslarna. Blodnäva 
är ganska vanlig på torr, öppen, kalkrik och ste-
nig mark i södra Sverige. Blommorna är 3–4 cm 
stora och karminrosa. Arten har länge odlats 
som prydnadsväxt och det finns ett flertal sorter 

som passar där man vill ha en lättodlad blom-
mande marktäckare. Till de vanligare hör ’Max 
Frei’ som är rosaröd och kompakt, en annan är 
’Elke’ med blommor i rosa med vit kant [10]. 
Båda är ca 20 cm höga.

Plantago major, groblad
Den finns överallt omkring oss på störd, gärna 
hård, trampad mark som stigar, vägkanter och 
parkeringsplatser – och på bar jord i trädgården. 
I Sverige har den varit känd för sina sårläkande 
egenskaper åtminstone sedan medeltiden, då 
gro betydde läka. Ett par äldre namn är wäg-
planting och läkeblad. 
Till grobladets förtjänster hör att det är sam-
mandragande, hämmar blödningar och mins-
kar risken för infektion. Ett blad kan läggas på 
huden där man har småsår, stickor eller blåsor. 
Det rekommenderas av dagens örtkunniga som 
då ibland kallar det indianplåster – en smula 
lustigt med tanke på att groblad kom till Ame-
rika först med européerna och där lär ha gått 
under namnet white man’s footprint (vit mans 
fotavtryck). 
Sorten ’Rosularis’ [12] har blomställningar 
som reducerats så att de påminner om en ros. 
Andra sorter är ’Rubrifolia’ med rödaktiga och 
’Variegata’ med gulbrokiga blad.

Tanacetum vulgare, renfana
Tanacetum vulgare ’Crispum’, munkrenfana, 
liknar arten men har finflikiga, krusiga blad 
och starkare doft. Den är en mycket gammal 
krydd-, läke- och doftväxt. Den rena arten är 
vanlig i hela Sverige utom i fjällen. De torkade 
blommorna har använts som brännvinskrydda. 
Namnet lär vara en förvrängning av tyskans 
Rainfarn (regnormbunke). Ädre namn är gub-
baskägg och krusig renfana. Lättodlad men fö-
redrar sol och väldränerad, sandig jord. Sorten 
'Golden Fleece' ser ut som munkrenfana men är 
dessutom gulbladig [15]. Höjd 15–20 cm.

Thalictrum minus, stor kustruta 
Denna storväxta ört har det något motsägel-
sefulla artepitetet minus, som betyder mindre. 
Äldre namn är mindre ängsruta och lille heel-
bladh. Arten är ganska vanlig på Gotland och 
sällsynt i Skåne–Bohuslän, där den växer på 
torra grusiga platser vid havet, hällmarker och 
torrängar. Den har även odlats och förvildats. 
Sorten ’Rospiggen’ har samlats in av Program-
met för odlad mångfald (Pom) och finns att 
köpa i Grönt kulturarv-sortimentet [13]. Den är 
döpt efter Roslagsbon Karl som odlade den på 
sin gård utanför Knutby i Uppland. Sorten har 
grågröna blad och fluffiga samlingar med häng-
ande blommor med gulvita ståndare. Fin som 
samplanteringsväxt. Föredrar fuktig, humusrik 
jord och sol–halvskugga. Höjd ca 130 cm.
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9. Den ljusrosa formen av
Chamaenerion angustifolium,
mjölke, i Göteborgs botaniska
trädgård.

10. Geranium sanguineum ’Elke’,
blodnäva

11. Cota tinctoria ’Sauce
Hollandaise’, färgkulla

12. Plantago major ’Rosularis’,
groblad

13. Thalictrum minus ’Rospiggen’,
stor kustruta, har odlats i Uppland
sedan 1930-talet eller tidigare.

14. Armeria maritima ’Vesuvius’,
trift med mörka blad.

15. Tanacetum vulgare ’Golden
Fleece’, munkrenfana

Fridlysta växter
Att en växt är fridlyst kan, 
som för backsippan, innebära 
att det är helt förbjudet att 
gräva upp plantan men även 
att plocka blommor och frön. 
Ibland gäller fridlysningen 
bara i delar av landet, t.ex. 
för liljekonvalj som är fridlyst 
på Öland och i Stockholms 
och Södermanlands län. I 
vissa fall är det tillåtet att 
plocka en bukett även om 
det är förbjudet att gräva upp 
plantor eller samla in för att 
sälja. Det gäller liljekonvalj 
och även gullviva som är 
fridlyst i hela landet men, för-
utom i Hallands, Skånes och 
Örebro län, ändå får plockas 
i liten mängd.

www
På Naturvårdsverkets hem-
sida finns en lista över alla 
fridlysta växter och vad det 
innebär för respektive art: 
www.naturvardsverket.se
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