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i allmogens trädgårdar 
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För ett par år sedan var jag ute i Roslagen 
för att intervjua Gerda Andersson på 
Fogdö, som vet hur man tillverkade sop
borstar av kråkris (Empetrum nigrum). 
Hon demonstrerade för oss sitt hantverk 
och sina alster. Efteråt gick vi förstås runt 
gårdsplanen och tittade på växtligheten. 
Det var sent i juni och vi kunde notera att 
den brandgula liljan (Lilium bulbiferum) 
stod i full blom, förövrigt inte bara på 
Gerdas tomt, utan på många av de små 
gårdarna med kvarvarande bofast be
folkning längs kusten och på öarna. 

Den brandgula liljan tillhör de riktigt 
gamla prydnadsväxterna, som kanske 
mer än någon annan kommit att förknip
pas med gångna tiders allmogeträdgår
dar. Men den hör också hemma i 1900-
talets egnahems- och äldre villaträdgår
dar. Kring midsommartid 2004 kunde jag 
under en tur på den uppländska lands
bygden konstatera att den brandgula 
liljan fortfarande är rätt allmän i många 
trädgårdar. Även på Disagården finns ett 
vackert bestånd. Inne i Uppsala är den 

däremot ingen självklar trädgårdsväxt, 
även om den odlas här och var. 

Från herrgårdar till allmogetäppor 

Under 1700-talet hörde den brandgula 
liljan fortfarande till herrgårdsparkernas 
och prästgårdarnas odlingsväxter. Linne 
hade den sannolikt på Hammarby och 
Rutger Sernander karakteriserar den 
som "en av 1700-talets älsklingsväxter". I 
sin halländska flora, publicerad av Göte
borgs Vitterhets- och Vetenskapsakademi 
1788, uppger Pehr Osbeck dock att den 
brandgula liljan återfinns också i kåltäpp
orna hos allmogen. I 

Vad Osbeck därmed bevittnade och 
räddade som ett dokument till eftervärl
den var hur denna lilja började spridas 
som odlingsväxt även bland bönder. 
Från att länge ha varit herrgårdarnas 
rabattväxt, hade den nu börjat hamna i 
de små täppor som anlades utanför 
bondstugorna. 
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Att odla prydnadsblommor i trädgår
darna är inte någon särskilt gammal tra
dition hos allmogen, utan det var först 
vid 1800-talets mitt som detta blev mera 
allmänt. Under 1800-talet kom den 
brandgula liljan i anslutning till detta att 
på bred front spridas bland bönder och 
torpare för att bli något av en karaktärs
växt i deras täppor och trädgårdar. Den 
kan odlas långt upp i norr, vilket också 
bidragit till dess popularitet. Sedan den 
väl etablerat sig har den under generatio
ner fått stå kvar och, som var och en kan 
konstatera i slutet av juni och början av 
juli månad, är den alltjämt en populär 
prydnad i många äldre trädgårdar, i syn
nerhet på landsbygden. Den brandgula 
liljan har dessutom hunnit bli en del av 
den vilda eller snarare förvildade floran, 
där den återfinns i närheten av gamla torp
ruiner och ödegårdar. Som odlingsväxt 
hör den främst hemma i gamla odlingar 
och står där som ett levande kulturminne 
från tidigare generationers odlingsmödor. 
Den vårdas av trädgårdsodlare för sin 
hållbarhet, magnifika blomning och för 
sin vackra färgs skull. 2 

Etnobiologins syfte 

Under senare år har jag på nytt återvänt 
till etnobiologin - den vetenskap som 
undersöker vad jag brukar kalla de bio
kulturella domäner som uppstår i sam
spelet mellan människan och andra arter, 

eller enklare uttryckt, sådana samman
hang där en växt, svamp eller djur på 
något sätt har eller har haft betydelse i 
hushållning, symbolsammanhang eller 
tankevärld i traditionella samhällen. Etno
biologins primära uppgift är att studera 
hur allmogen, eller andra grupper i för
industriella och lågteknologiska samhäl
len, uppfattar, nyttjar och förvaltar de 
omgivande biologiska resurserna. För 
svenska förhållanden är det fråga om i 
första hand om historiska omständigheter. 

Genom att undersöka det menings
bärande system, som vi kallar traditionell 
ekologisk kunskap, utifrån dessa män
niskors egna perspektiv, alltså inte ut
ifrån biologiska klassifikationer och 
vetenskapliga uppfattningar, kan etno
biologin få oss att förstå den växelverkan 
som föreligger mellan människa och 
exempelvis en specifik växtart i miljöer 
med traditionell hävd. De biokulturella 
domäner som uppstår i detta samspel 
innefattar inte bara ekonomiska aspekter 
(vad exempelvis en växt kan användas 
till), utan i lika hög utsträckning kogni
tiva och symboliska sammanhang, det 
vill säga hur man benämner, klassifice
rar, uppfattar och förhåller sig till olika 
folkliga taxa. Häri ryms också erfaren
hetsbaserade och hävdvunna kunskaper.3 

Vid sidan av vilda arter, som i olika 
utsträckning varit föremål för medveten 
eller omedveten förvaltning av männis
kan, har hon också hållit sig med domes
ticerade växter och djur i hennes omedel-
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bara närhet. Samtidigt kan man konsta
tera att i synnerhet vad gäller växter, är 
gränserna mellan det odlade och det vilda 
ofta flytande. 

Det traditionella landskapet, som 
genom olika tekniker och produktions
former, också ständigt var utsatt för 
människans påverkan, innehöll inga 
mystiska vrår eller detaljer. Människorna 
visste vad som växte och levde där och 
hon följde noga årstidens växlingar samt 
iakttog förändringar i faunan och floran. 
Skogen, ängen och vattendragen var vik
tiga förrådskammare i ett samhälle där 
självförsörjningsgraden var hög. Man 
kände de arter som fanns i omgivningen 
och vad de kunde brukas till. För en upp
ländsk bonde kunde sådana traditionella 
kunskaper innefatta allt från känne
domen om vilka träslag som var bäst 
lämpade till husbygge, båtkonstruktion, 
lieskaft och räfspinnar till att låta hassel
snåren stå kvar intill gårdarna för att 
skänka skugga åt den vilande boskapen, 
topphugga träden för att öka foderpro
duktionen eller veta var man skulle sam
la in den bästa mossan som man kunde 
täta fogarna i husen med. 

Omgivningen tillhandahöll biologiska 
resurser som kunde användas till virke 
och slöjdråvara, för hygieniska ändamål, 
huskurer, gifter och ohyrebekämpning, 
som tobakssubstitut, nödbrödsämnen, 
livsmedel och till dekorationer. Men allt 
var inte användbart; en del noterade man 
för att de luktade illa eller hade andra 

utpräglade egenskaper; andra tillskrev 
man olika föreställningar eller såg som 
tecken på att något var i färde i markerna 
eller bland boskapen. Vissa väckte irrita
tion för att de var till besvär när man 
plöjde eller harvade, andra för att de an
sågs förorena spannmålsskörden. Ibland 
missförstod man, åtminstone utifrån våra 
vetenskapliga insikter, parasiters eller 
ogräs betydelse, ibland hade man djupa 
och detaljerade insikter om ekologiska 
förhållanden som vi ännu inte förstått 
vidden av. Utifrån allmogebefolkningens 
perspektiv var emellertid all denna kun
skap relevant och viktig. 

Levande kulturminnen 

Biologen Nils Dahlbeck skriver i en arti
kel publicerad i årsboken Uppland 1941 
om vad han kallar levande kulturminnen . 
Dit hör exempelvis vårdträden som hota
des av den växande bränslebristen under 
andra världskriget och säkert föranledde 
hans artikel, men också, som han fram
håller, många tidigare odlingsväxter som 
fanns kvar som relikter i landskapet och 
som påminde om den roll de spelade för 
tidigare generationer i Uppland. På så 
vis tjänade de som historiska vittnesbör
der på samma sätt som bevarade bygg
nader och föremål. Många av dessa arter 
är nu försvunna eller är på väg att dö ut. 
Förändrade brukningsmetoder, uppsnygg
ningar av närmiljön kring ladugårdar 
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och gårdsplaner samt expanderade be
byggelse har lett till att de inte längre kan 
finnas kvar. Vår tids livsstilar och de nya 
kunskaper som ersatt de traditionella -
behovet av läkeväxter till boskapen är 
exempelvis helt eliminerat - har också 
bidragit till att många äldre odlings
växter försvunnit.4 

I kulturhistoriska skildringar kan vi 
ibland finna konkreta uppgifter om vilka 
odlingsväxter man höll sig med på den 
uppländska landsbygden. Edvin Thorsen 
uppger exempelvis att de uppländska 
torparna endast hade ett fåtal prydnads
växter vid torpstugan. Dit hörde en 
rabatt med resedor och några solrosor. I 
övrigt var det mest nyttoväxter och han 
exemplifierar med fläderbuske (Sambu
cus nigra), som främst tjänade som medi
cinalväxt för allmogen. Johan Fischer
ström meddelar från Mälardalen att den 
växte "vid byar och gårdar, alltid så 
mycket, at mos kunde kokas af bären, 
åtminstone til husbehof".s 

Libstickan i allmogetäppor 

Vid de uppländska torpen fanns också 
vanligen libsticka (Levisticum officinale), 
eller lipsticka som upplänningarna sade. 
Den planterades, skriver Thorsen, vid 
förstukvisten, "hade en vedervärdig lukt 
och användes till någon slags dekokt som 
gavs åt korna vid kalvningen".6 

Förmodligen inkom libstickan i Norden 

redan vid tiden för kristendomens införan
de. Den odlades allmänt av allmogen över 
hela Sverige i äldre tid. Mot slutet av 1800-
talet upphörde den aktiva odlingen av lib
stickan i trädgårdarna. Fortfarande finner 
man den kvarstående vid gamla uthus och 
på ödetomter. 

Under 1700- och 1800-talen tillhörde 
den allmogens medicinalväxter och odla
des i första hand för att bota boskaps
sjukdomar. De bevarade recepten är 
många. Vid Finnberga i Västmanland 
noterade Anders Barchaeus på 1700-talet 
att den odlades som ett verksamt medel 
mot boskapskrämpor och från Ljusnars
bergs socken berättas 1813 att vid skravel
sjuka hos boskap ordinerade man där en 
blandning av lök och libsticka, "hvilken 
sednare till sin nytta uti Boskaps
Medicinen här är allmänt känd och plan
terad".7 

Den användes också i huskurer för 
människor. Libsticka ingick exempelvis i 
en smoming mot riset, det vill säga eng
elska sjukan, enligt ett recept från Fas
tema socken i Uppland: Smomingen 
skulle ske sju kvällar i rad och den be
stod av dyvelsträck, vitlök, tibastbär, 
bolmörtsblommor, libsticka, malört, sot, 
smör och ister.s 

Libstickan planterades vidare för att 
hålla ormar borta från gården. Adam 
Afzelius uppger 1787 att den växer vid 
bondstugor, i synnerhet i Uppland och 
Västergötland, "där hon ofta utan all 
stängsel och vård växer frodigt och för-
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öker sig; planterad vid hus, afhåller där
ifrån Tomt-ormar, som sky för dess 
luckt". Detta är väl belagt i uppteckning
ar och kulturhistoriska skildringar från 
olika orter runt om i Sverige. Även möss 
och andra skadedjur hölls borta med lib
stickans hjälp. I uppländska Bärstil kalla
des den bromslibsticka, eftersom den an
vändes som medel mot broms. Man gned 
in hästen på de ställen där bromsen var 
besvärligast. Även en avskuren bit av 
växten kunde hängas i selkroken för att 
avskräcka bromsarna, uppger en lant
brukare från socknen.9 

Gårdsnära växter 

Kvarvarande växtlighet, antingen som 
odlingsrester eller förvildade i det upp
ländska landskapet, pekar också på an
dra odlingsväxter som tidigare fanns i 
allmogeträdgårdar och prästhem. Dessa 
växter, som kan karakteriseras som gårds
nära arter, utgör i hög grad levande kul
turminnen. Vi finner dem främst vid be
byggelse, nära gårdar och på gamla tom
ter. Jag har tidigare diskuterat kransborre 
(Marrubium vulgaris) och lungrot (Cheno
podium bonus-henricus) utifrån uppländ
ska belägg. Från Ekerö i Uppland notera
de exempelvis Johan Fischerström 1782 
att lungroten - namnet är förövrigt första 
gången dokumenterat just från Uppland 
- växte i stor myckenhet vid Rödsten: 
"Jag frågade folket om de kände egen-

skaperna af denna örten. De bekräftade 
at den med bästa framgång brukas emot 
svullnader" .10 

Vi kan också nämna taklök (Semper
vivum tectorum). Få växter har så nära an
knytning till bebyggelse som taklöken, 
en lågvuxen suckulent med ursprung i 
Medelhavsområdet. Den har sedan me
deltiden, med människans hjälp, spritts 
över stora delar av Europa. I Sverige har 
den odlats på torv- och halmtak samt på 
kyrkogårdsmurar. Det uppges att den 
planterades som brandskydd på taken i 
äldre tid. De äldsta skriftliga beläggen 
om dess förekomst från Sverige är från 
1662 och emanerar från Varberg respek
tive Gotland.Il 

Taklöken höll inte bara ihop taket och 
gav huset lycka. Det har dessutom varit 
en utbredd uppfattning, "att dess saft
fullhet och grofbladighet skydda taken 
från tändning af skorstenseld". Växten 
ansågs också ge skydd mot åskblixtarnas 
skador. I Uppland tycks den dock ha va
rit ganska ovanlig på torvtak, åtminstone 
av Erik Almquists utredning att döma. 
Den fanns dock på torvtaket vid Linnes 
Hammarby.12 

Numera förekommer taklöken förvil
dad, vanligen i närheten av gamla växt
platser där den en gång i tiden användes 
som taktäckare. När de gamla taken 
ersattes av modernare, mindre brandfar
ligt material, kände allmogen ofta om
sorg om sina taklökar och planterade ut 
dem på lämpliga platser som berghällar 
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och stenmurar kring tomter och kyrko
gårdar. 

Akleja (Aquilegia vulgaris), införd i 
Norden kanske redan under medeltiden, 
var allmänt odlad av allmogen och finns 
alltjämt kvar i gamla trädgårdar och på 
ödetomter, men också förvildad i landska
pet. Den gammaldags blå aklejan är i hög
sta grad ett levande kulturminne, som i 
handeln sedan länge ersatts av nyare for
mer och hybrider. En annan gammal träd
gårdsväxt är rödfibblan (Hieracium auran
tiacum ), som finns kvar i många äldre träd
gårdar och ibland även förvildar sig. Här 
bör också nämnas trädgårdsnattviol (Hes
peris matronalis) och den lättspridda krolliljan 
(Lilium martagon). Jag vill därtill nämna 
randgräs (Phalaris arundinacea f picta) -
"ofta odlad" skriver Erik Almquist 1929 -
som man ibland kan se som gammal 
odlingsrest.13 

Under senare år har gjorts invente
ringar vid gamla torplämningar runt om 
i Sverige. Även från norra Uppland före
ligger en studie från övergiven torp
bebyggelse kring Tierp och Östhammar, 
som ger intressanta inblickar i vilka od
lingsväxter som inbyggarna där höll sig 
med. Studien visar att krusbär (Ribes uva
crispus), äppelträd (Malus domestica) och 
syren (Syringa vulgaris) var vanliga vid 
torpen, men även malört (Artemisia absin
thium), ängsnäva (Geranium pratense), 
myskmalva (Malva moschata), körvel 
(Myrrhis odorata) med flera arter fanns 
det fortfarande spår av. Vi ser att det rör-

de sig om såväl nyttoväxter som rena 
prydnadsarter.14 

Till de levande kulturminnena får vi 
förstås också räkna regelrätta botaniska 
souvenirer som återfinns i våra trädgår
dar. I Uppland har sådana inte sällan 
hämtats från Linnes Hammarby. De åter
finns numera i trädgårdar och på övergiv
na tomter inte bara i Uppsalas omnejd, 
utan också runt om i landskapet och även 
i andra delar av Sverige. Särskilt bör näm
nas hammarbytaklök (Jovibarba sobolifera) 
och sibirisk nunneört (Corydalis nobilis), 
vilka båda finns spridda på många lokaler 
i Uppsalas omgivning.15 

Det biologiska kulturarvet och 
etnobiologin 

De gamla trädgårdsväxterna är inte bara 
levande kulturminnen och en del av vårt 
biologiska kulturarv, som Mårten Aronsson 
vid Skogsstyrelsen kallar dem. Träd
gårdsväxterna väcker också minnen och 
skapar associationer hos betraktaren. Jag 
kommer själv ihåg den brandgula liljan 
från Bergslagens kvarvarande allmoge
miljöer. När jag som barn, tillsammans 
med min farmor som kände bygdens 
folkliga flora, botaniserade i närheten av 
äldre torp och bergsmansgårdar i 
Karlskoga och Nora Bergslager i slutet av 
1960-talet, intresserade vi oss också för 
de gamla trädgårdsväxterna. 

En del av dessa trädgårdsväxter hade 
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sitt ursprung i den vilda floran. Min far
mor hade exempelvis själv i sin trädgård 
en buske av blåtry (Lonicera caerulea), som 
hon hade hämtat från Älvlången. Den var 
något av en karaktärsväxt i området och 
för min farmor tjänade den som ett slags 
minne från hennes gamla hembygd i 
Vikern, där hon sedan barnsben var väl 
förtrogen med den. Andra växter i de 
gamla trädgårdarna hade främmande ur
sprung och stod nu kvar förvildade eller 
som odlingsrester. Särskilt den brandgula 
liljan, med dess rika och prunkande 
blomning, tyckte jag mycket om. På nå
got sätt hörde den hemma i det bonde
landskap som vi såg resterna av. 

Inom etnobiologisk forskning har 
också allmogens gamla odlingsväxter 
hamnat i fokus under senare år. Det finns 
förstås ingen anledning att göra något åt
skillnad mellan vad som odlades och vad 
som fanns vildväxande. Människan nytt
jade och förhöll sig till en mängd växter 
och djur och de utgjorde alla, oavsett ur
sprung, en del av hennes miljö. Män
niskorna i det förindustriella Sverige od
lade som vi sett inte bara spannmål och 
foderväxter, utan också en rad andra 
växter som kom till användning för olika 
ändamål. En del användes till human
och boskapsmedicin, några höll ormar 
och skadedjur borta, medan andra var 
kryddörter. Vissa växter hade man 
enbart för att de doftade gott eller helt 
enkelt var vackra. Dit hör de blomväxter 
som återfanns i allmogens trädgårdar.16 

Brandgul lilja på Disagården i Gamla Uppsala. 
Foto Ingvar Svanberg. 

Brandgul lilja 

Den brandgula liljan är kanske mer än 
någon annan växt förknippad med 
gamla täppor. "Den blommar glatt vid 
torparstugans dörr och med sina lysan
de blommor ger den en prägel av skön
het och livlighet åt sin enkla omgiv
ning", citerar Sven H. Hallquist 1916. 
Författaren Fredrik Sundstedt meddela
de 1934 att den växer "vid varje torpar
stugas dörr, är fattigmans bästa blom
sterfröjd p å sommaren och gläder hans 
bin med sina 1 ysande och innehållsrika 
kalkar" . Trädgårdsskribenten Karin 
Berglund räknar den till torparblom-
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morna: "Den står där som ett monu
ment över människors skaparkraft och 
skönhetslängtan" _ 17 

Trots sin betydelse i allmogens träd
gårdar är dess historia märkvärdigt lite 
känd i Sverige. I de flesta översikter över 
allmogeväxter behandlas den mycket 
kortfattat. Arten är flerårig och blir om
kring meterhög. Den har en vit lök och 
brunfläckig, räfflad stjälk. Bladen är 
ungefär tio centimeter långa och har 
groddknoppar i bladvecken. De doftlösa 
blommorna, som är trumpetformiga, sit
ter upprätta i klase. Arten hör ursprung
ligen hemma i mellersta Europas bergs
trakter, men nådde enligt vissa uppfatt
ningar genom odling Norden redan 
under medeltiden. Rutger Sernander fann 
den exempelvis intill Riseberga kloster
ruin: "Brandliljan var fordom en mycket 
högt uppskattad prydnadsväxt. Den an
vändes under medeltiden och långt in i 
nyare tid även i medicin. Ingenting för
bjuder att vi här ha en rest av klostrets 
odlingar" .18 

Några belägg för att den brandgula 
liljan odlades redan under medeltiden 
har vi emellertid inte funnit. Förmod
ligen odlades den i Tyskland under 1500-
talet, där den var känd under benäm
ningen Goldlilie. Den omnämns också i 
tyska örtaböcker vid mitten av 1500-talet, 
men det kunde förstås handla om den 
vilda arten som fanns i Alperna. Några 
belägg för dess förekomst som odlings
växt i Norden föreligger inte förrän un-

der 1600-talet. Det gäller förövrigt många 
andra arter som slentrianmässigt brukar 
betraktas som "medeltida", exempelvis 
pestskråp (Petasites hybridus).19 

I såväl Danmark som Sverige finns, så 
vitt jag känner till, inga uppgifter om den 
brandgula liljans förekomst förrän på 
1600-talet. Den avbildas av Simon Paulli 
i Flora danica 1648 och finns också om
nämnd i andra danska arbeten från 1600-
talet. Att den var känd i Sverige under 
1600-talets förra hälft framgår av att 
Johannes Franckenius förtecknar den i 
Speculum botanicum (1638) som Gull-lilier 
och i Speculum botanicum renovatum 
(1658) som Stoor Gull-Lilier. Den finns lis
tad som odlad i Uppsala av Olof 
Rudbeck 1685.20 

Den brandgula liljan uppträder i 
Norden i två former, dels huvudarten 
Lilium bulbiferum ssp. bulbiferum, dels un
derarten Lilium bulbiferum ssp. croceum. I 
svensk handbokslitteratur ges inte så 
mycket vägledning om den senare un
derartens förekomst. Den tycks i Sverige 
mest finnas i södra delen av landet och 
kallas ibland saffranslilja. Namnet är be
lagt i en handbok för trädgårdsskötsel 
från 1876, men har utländska förebilder. 
Först på 1800-talet tycks plantskolorna 
ha gjort åtskillnad mellan de båda for
merna, enligt en dansk författare. Saff
ransliljan förefaller vara den som van
ligen förekommer i kontinentala trädgår
dar, medan huvudarten dominerar i de 
nordiska länderna.21 
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Namngivning 

Den brandgula liljan, i moderna hand
böcker ibland kallad brandlilja, har för
stås fått sitt namn efter blommans karak
teristiska färg. Det förra namnet finns be
lagt i svenskan sedan slutet av 1600-talet, 
medan det senare används i litteraturen 
först 1870 på förslag av Nils Lilja. 
Namnet brandlilja förekommer sedan i 
rekommenderande riksnamnslistor och 
ersätter under 1900-talet så småningom 
namnet brandgul lilja i Krok & Almquists 
skolflora, som tjänat som rättesnöre för 
generationer växtintresserade. Något 
egentligt skäl till varför vi skulle accep
tera brandlilja framför det äldre och 
hävdvunna brandgul lilja har emellertid 
aldrig getts. Det har varken med upp
snyggning av namnet eller med botaniska 
fakta att göra (förleden brand- förknippas 
dessutom vanligen med växter som åter
finns på svedjor och efter skogsbränder). 
Namnet brandgul lilja används i många 
äldre handböcker under 1700- och 1800-
talen. Elias Fries ger också benämningen 
brandgul lilja som enda variant i sin 
Kritisk ordbok öfver svenska växtnamnen 
(1880). Namnet brandgul lilje används för 
övrigt i danskan redan 1648 hos Simon 
Pauli.22 

Sökningar på internet visar att båda 
namnen tycks vara ungefär lika populära 
i utlagda texter. Det är mest fackbotanis
ter som kallar den brandlilja, medan träd
gårdsmänniskor spontant fortfarande 

använder namnet brandgul lilja, som dess
utom har prioritetsrätt framför brandlilja. 
Uppenbarligen har brandgul lilja folklig 
förankring - det var exempelvis det 
namn jag lärde mig som barn. Det är väl 
också fint att adjektivet 'brandgul' lever 
kvar i ett växtnamn. Många skäl talar för 
att brandgul lilja är att föredra framför 
brandlilja. Namnet brandgul lilja står 
dessutom i samklang med allmogens be
nämningar på arten, vilken just kallades 
brandgul lilja eller som i Skåne och 
Halland enbart brandgula. Av samma skäl 
har den kallats brandgulnubb (Djura) och 
brandgul rosa (Leksand) i Dalarna. Även i 
Danmark har man i folkmun tagit fasta 
på dess brandgula färg: brandgul lilje, 
brangonelje, brankelilje m.fl. Från Ål socken 
i Dalarna meddelas att man kallade den 
rödrosa - 'rosa' betyder blomma på dia
lekt - och i Leksand till och med roslök. I 
sydvästra Finland har den vanligen kal
lats eldslilja, ett namn som ansluter till 
danskans ildlile och tyskans Feuerlilie.23 

Rik på folkliga benämningar 

I Halland var den känd under benäm
ningen stakros, som syftar på dess kraf
tiga stjälk. Namnet stubbrosa, som är känt 
från såväl Halland som Hälsingland, an
sluter till samma motiv. Ett folkligt namn 
med stor spridning i landet - det tycks 
fortfarande användas både i mellersta 
Norrland Gämtland, Ångermanland) och 



108 BRANDGUL LILJA I ALLMOGENS TRÄDGÅRDAR 

södra Sverige (Småland, Skåne) - är kej
sarkrona, ett namn som i handbokslittera
turen numera ofta förbehålls en annan 
trädgårdsväxt. Benämningen kejsarkrona 
för brandgul lilja är också känd från 
Åland och svensktalande delar av syd
västra Finland. Andra liknande namn i 
svensk-Finland är kejsarblomma och kej
sarklocka. Även i Norge kallas den, exem
pelvis i trakterna kring Agder, för keiser
krone. Nils Lilja anger namnet kejsarkro
nor 1838 för arten i Skåne och det 
återfinns också i Nils Johan Scheutz små
landsflora från 1864. Namnet är förstås 
inte felaktigt, utan ett uttryck för den 
varierande folkliga namngivningen. Det 
är heller inte ovanligt att folkliga namn 
används för flera arter, eller att ett växt
namn överförs från en art till annan. 
Motivet här är förstås liljans ståtliga växt 
och rikliga blomning. Från Högsby i 
Småland uppges att den kallades kanäl
skekrona.24 

Den brandgula liljan blommar i början 
av högsommaren. I Danmark och syd
ligaste Sverige blommar den omkring 
den gamla Sankt Hansdagen (24 juni) 
och kallades därför Sankt Hansört ibland 
annat skånska Simris och Vallby. På 
Bornholm hette den Sankt Hans lilje och 
det kan nämnas att den i Italien faktiskt 
också dialektalt hetat fiur de San Giuan 
(Lombardiet), sciil de San Zane (Piemonte) 
och fior de San Zuane (Belluno, Venezia), 
det vill säga 'San Giovannis blomma'. I 
vissa trakter av Italien menar man emel-

lertid att blomningen sker omkring Anto
niusdagen den 13 juni och kallar liljan för 
gigliu de San Antoni (Ligurien) och sciu de 
San Antoniu russu (Ligurien).25 

Ett i övre Dalarna spritt namn är snus
gubbe, som uppges komma av att om 
man luktar på blomman, så får man lätt 
mörkt frömjöl under näsan. Kanske här
rör detta namn från barns växttraditio
ner. I Danmark tog nämligen barnen fas
ta på detta faktum och brukade narra an
dra barn eller vuxna att sticka näsan 
djupt i blomman ("eftersom den luktar 
så gott") så att den färgades gul av frö
mjölet. Liljan kallades därför också gul
ncrser på östra Jylland. Det kan också 
jämföras med ett par folkliga namn från 
tysktalande områden vilka också anspe
lar på att man får frömjöl på näsan. Även 
därifrån är dessa barnens små busstreck 
belagda. Från Lauenberg i Schleswig upp
ges att den kallas Snuutfarber och på skilda 
håll har den benämnts Nasenbeschiesser. 
Enligt Birgitta Carlberg, som studerat 
växtens förekomst i gamla allmogeträd
gårdar i Södermanland, kallades den 
ibland för getarsel. Hon förmodar att 
namnet har med liljans lukt att göra, men 
så vitt jag vet är den ganska doftlös. Det 
föga smickrande namnmotivet är nog att 
söka någon annanstans.26 

Särskilt i Dalarna tycks artens före
komst vara förknippad med specifika 
platser. Liljan väcker ju uppmärksamhet 
med sin färg och iögonfallande blomning. 
Man har helt enkelt observerat att den 
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planterats eller förvildats där. Detta har 
också fungerat som namnmotiv. I Gagnef 
hette den flodaros, medan den i Floda sock
en kallades risåstoppa eftersom den växte 
vid fäbodstället Risåsen. I Evertsberg kal
lades den nybodkarl. Enligt Carl Gustaf 
Färje har namnet getts efter ett fäbodställe 
i bygden där den först sågs.27 

I allmogeträdgården 

Vi antar att den brandgula liljan började 
odlas som trädgårdsväxt under 1600-
talet i Sverige. Under 1700-talet spred 
den sig som rabattväxt i herrgårdarna. 
Linne odlade den förmodligen på 
Hammarby. Redan under senare hälften 
av 1700-talet hade den emellertid börjat 
finna vägen till allmogens trädgårdar, 
något som Pehr Osbeck bekräftar från 
Halland med formuleringen att den växer 
i "Kåltäpporna hos Allmogen". 

Det skall tilläggas att i de gamla all
mogeträdgårdarna fanns överhuvudta
get inte så många blomsterväxter. Där 
fanns i första hand kryddörter (kummin, 
malört), växter som skulle skrämma bort 
ormar eller användas till boskapsmedi
cin (libsticka) samt väldoftande växter 
(renfana, lavendel, åbrodd) till kyrko
buketten och klädskåp. Under 1800-talet 
kommer dock även blomsterväxter in i 
allmogens trädgårdar. Särskilt torparna 
tycks ha velat ha vackra blommor om
kring sig. Det är bland bondpioner, storm-

hattar, stockrosor och tusenskönor som 
den hör hemma. Den brandgula liljan 
passade in i denna miljö. Dessa arter sva
rade mot torparnas skönhetsuppfatt
ningar, var lättodlade och förökades lätt. 
Blomningen var riklig och påtaglig.2s 

Rutger Sernander som på 1930-talet 
undersökte floran vid gamla allmogegår
dar i Närke fann den brandgula liljan till
sammans med en rad andra arter. Av den 
botaniska litteraturen och av kvarvarande 
odlingsrester från hela södra och mellersta 
Sverige upp till mellersta Norrland att 
döma har den brandgula liljan varit en 
spridd odlingsväxt. Hampus Wilhelm 
Arnell, som gett en fin översikt av allmo
geträdgårdarnas växtbestånd från Gäst
rikland i början av 1900-talet, meddelar att 
den brandgula liljan var "en af de allmän
naste prydnadsväxterna vid allmogehem" 
och tillägger att den knappast odlas längre 
vid herrgårdarna. Från Västmanland upp
ger Ulf Malmgren att ingen odling är känd 

landskapet före 1800-talet. Albin 
Johansson inhämtade på 1920-talet från 
Sundängens lövängsområden i Västman
land "att liljan fanns där i början av 1800-
talet, men säkerligen har den ditkommit 
mycket längre tillbaka i tiden".29 

Användning 

Någon egentlig nytta annat än som träd
gårdsväxt har man förmodligen aldrig 
tillskrivit den brandgula liljan i Norden. 
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Möjligen då att barn kan ha tyckt det va
rit skojigt att lura folk att lukta på den. I 
dess vilda hemtrakter Alperna har den 
däremot kommit till nytta, bland annat 
för att framställa kaffesurrogat och i folk
medicin. Löken har man burit som ett 
slags kärleksamulett. 

I vissa delar av Österrike kallades den 
Donnerrosen (Kärnten) och Donnerblum 
(Tyrolen) för att den ansågs dra blixten 
till sig, och fick därför inte tas in i husen. 
Förmodligen ligger det någon slags lik
hetsmagi bakom denna föreställning. 
Blommans färg erinrar om blixt och eld. 
Enligt uppgifter i äldre litteratur, återgivna 
även i Sverige, har man i Italien ätit 
lökarna.30 

Förvildad 

Huvudarten sprider sig lätt med sina 
groddknoppar som sitter i bladvecken. 
Det äldsta belägget för att den verkligen är 
förvildad i Sverige är från 1761. I en lista 
över novitier i den vilda floran i Sverige, 
införd som en bilaga i Carl von Linnes 
Fauna svecica, uppger han från Söder
manland att den brandgula liljan förekom 
"massvis" i en ekbacke på Aspö. Anders 
Jahan Retzius utbroderar Linnes uppgift 
några år senare och skriver att på Aspön i 
Mälaren "i en skogsbacke wäxer den öm
nigt wild, utan twifwel för längre tid sedan 
kommen från en Trägård, hwar wäxten 
annars odlas för sina wackra blommor". 

Pehr Osbeck uppger från Halland 1788 att 
den "planterar sig sjelf vid buxbomshäck
arna uti Hasslöfs Trädgård".31 

Under 1800-talet var den redan eta
blerad som förvildad på många håll. I 
Gellerstedts närkesflora från 1857 upp
ges enbart som förvildad nära Kils kyrka. 
Från andra håll i mellersta Sverige var 
den redan spridd i landskapet. Daniel 
Muller noterar den i Hammarbys omgiv
ningar vid mitten av 1800-talet. "Allmän 
och outödelig", uppger en författare 1844 
från Kvisthamra ängar i trakterna av 
Norrtälje. Den förekom tidigare i stor 
mängd på slåtterängarna på Mälaröarna, 
inte bara på Aspö, där den ännu rappor
terades 1907, utan även på andra öar. 
Från Skälby ängar på Överselö minns 
Fredrik Rutger Aulin från slutet av 1840-
och början av 1850-talet, att den brand
gula liljan fanns på "dessa glest ekbevux
na hårdvallsängar, belägna långt från nå
gon boning, i sådan mängd, att jag bru
kade plocka buketter af den. I slutet af 50 
talet uppodlades marken, men växten 
höll sig kvar bland råg och timotej". C. F. 
Nyman uppger 1868 att den "förekom
mer förvildad på åtskilliga ställen i södra 
och medlersta Sverige, på andra kanske 
verkligt vild, såsom på Kinnekulle och 
Billingen".32 

Den omnämns som förvildad i de 
flesta publicerade lokal- och provinsflo
ror från södra och mellersta Sverige. Den 
påträffas kvarstående som odlingsrest 
vid gamla husgrunder. Erik Almquist 
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meddelar i sin avhandling om den upp
ländska floran 1929 att den återfinns för
vildad i parker och kring ödetomter, men 
är vanligen sparsamt förekommande. 
Vid de inventeringar av ödetorpsfloror 
som genomförts under senare år exem
pelvis i Värmland, Östergötland och 
Södermanland tillhör den brandgula 
liljan en av de arter man påträffat som 
kvarlevande odlingsrest. Inventeringen 
av torplärnningar i norra Uppland 2001 
visade att den brandgula liljan också där 
var en tämligen vanlig kvarvarande kul
turväxt.33 

En nordisk trädgårdsväxt 

Även i Norge har den brandgula liljan od
lats av allmogen och den finns fortfarande 
kvar i landsbygdens trädgårdar ända upp 
till norra delen av landet. Den brandgula 
liljan har också varit allmänt odlad i hela 
Finland. Även på Färöarna tycks den tri
vas, fastän den aldrig förvildats där. 
Intressant nog är det i första hand i Sverige 
och Norge som den har förvildats. En äl
dre dansk flora uppger däremot att den 
där enbart sällan förekommer som förvil
dad. Från Bornholm, där den också odlats 
i trädgårdarna, rapporteras den dock som 
förvildad på 1880-talet. En dansk flora 
från 1960-talets början ger intrycket ("af og 
til forvildet") att den ändå inte är så vanlig 
som förvildad i Danmark.34 

Här är inte utrymmet att diskutera 

den brandgula liljans plats som träd
gårdsväxt i 1800-talets övriga Europa. 
Den fanns tidigare i tyska bondeträdgår
dar, där den emellertid numera fallit i 
glömska. Vi vet också att den ingick i de 
bosniska böndernas trädgårdar. Den 
brandgula liljan var förmodligen en 
spridd odlingsväxt i det gamla Europa, 
men har sedan slagits ut av andra liljear
ter och -hybrider. Den tycks ändå i stor 
utsträckning var en lilja som bevarats i 
många trädgårdar och som förvildads i 
Norden, medan den exempelvis på de 
brittiska öarna lyser med sin frånvaro i 
olika handböcker.35 

I Norden har den brandgula liljan, 
genom spridning bland torpens och bond
hemmens trädgårdar under 1800-talet, 
kommit att förknippas med dessa befolk
ningsskikt. Den fyllde ett skönhetsbehov 
som växte fram även bland allmogen och 
den var dessutom lättodlad. Jag vet av 
erfarenhet att den också följt med till ar
betares egnahem och sommarstugor. 
Däremot har den i vissa kretsar setts med 
visst förakt under 1900-talet och inte va
rit självklar som trädgårdsväxt, trots dess 
härdighet långt norrut och rikliga blom
ning under sommaren. Medan den van
ligen saknas i yngre trädgårdar har den 
brandgula liljan levt kvar i framför allt 
äldre trädgårdar eller som odlingsrest 
och rentav förvildad i närheten av över
givna gårdar. Brandgul lilja har länge va
rit svår att uppbringa i handeln och odla
re har därför varit beroende av att vårda 
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egna bestånd eller skaffat den från andra 
gamla odlingar. Under senare år har den 
brandgula liljan fått en renässans. Med 
det ökade intresset för traditionella 
odlingsväxter har man på nytt börja upp
skatta arten. Nu tillhandahålls den också 
av vissa handelsträdgårdar.36 
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