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Många felnamnade växter 
är svåra att identifiera men 

några, t.ex. Scutellaria 
incana och i det här fallet 

Mertensia virginica, går 
egentligen inte att förväxla 

med något annat. Att 
däremot hitta namnet på de 
växter som gömmer sig un-

der de felaktiga namnen kan 
vara betydligt knepigare.

Mertensia virginica
pärlemorfjärva

Owe Jaktlund
text

Vid ett besök hos Martha Ristorp i Ljungskile 
tidigare i sommar visade hon mig en planta som 
hon sått som pärlemorfjärva Mertensia virginica. 
Eftersom jag själv har den kunde jag snabbt 
konstatera att namnet var fel. Då den redan 
stod på min lista över växter som borde port-
rätteras i TA tyckte jag att det var dags att göra 
något åt det. Jag lovade dessutom att föröka 
hitta namnet på hennes växt, men det var tyvärr 
inte lika enkelt.
Jag kommer inte ihåg när eller hur jag först 
kom i kontakt med den och bestämde mig för 
att skaffa den. Det var i alla fall bortåt 20 år 
sedan och eftersom jag hittade den i vår frölista 
var det bara att så den. Två år senare insåg jag 
at det var något annat som kommit i frökru-
kan och det blev ett nytt försök med fröer från 
någon av de andra föreningarna jag är med i. 
Tyvärr har det hitintills alltid blivit någon an-
nan Mertensia-art vid mina frösåddsförsök och 
intresset för den svalnade av någon anledning. 
Lustigt nog fick jag min första äkta M. virginica 
som en ”bonusplanta” i en kruka av en annan 
växt jag köpte hos De Hessenhof i Nederländer-
na. Tyvärr dog den rätt snabbt i min trädgård. 
Jag har sedan köpt en från just De Hessenhof 
och för två år sedan en extraplanta från Jürgen 
Peters.
Vi hade förresten en artikel i TA 2:2003, 
sid. 92, där Lars-Inge Nilsson kåserar om 
problemet att hitta den rätta M. virginica. Dess-
utom har jag följt flera diskussioner på olika 

trädgårdsforum där odlare sått eller köpt växter 
under det namnet och fått något annat. Enig-
heten är ganska stor att det som sprids under 
det felaktiga namnet är storfjärva M. sibirica 
eller stenfjärva M. pterocarpa. Vilken av de två 
arterna det rör sig om eller om de, som många 
anser, är synonymer verkar inte vara det lättaste 
att få reda på. 
Att den över huvud taget kan förväxlas med 
något annat upphör aldrig att förvåna mig. Den 
liknar inget annat vare sig i släktet eller utanför 
och uppför sig, till skillnad mot övriga arter i 
släktet, mer som en vårblommande knölväxt än 
som en vanlig perenn.
Som namnet antyder kommer den från USA 
och kan där förekomma i stora mängder, snar-
likt våra vitsippsmattor men med himmelsblå 
blommor. En av de populäraste vårblommorna 
för de Nordamerikanska natur- och trädgårds-
älskarna. Säger man blåklocka till någon från 
Nordamerika är det förmodligen M. virginica 
de tänker på i första hand. Ett vanligt namn för 
den är nämligen bluebell, ofta med en lokal för-
stavelse som Virginia bluebell eller Brandywine 
bluebell. Andra namn är Virginia cowslip (cow-
slip = gullviva) och Lungwort oysterleaf (lung-
wort = lungört, oysterleaf = ostronört, Mertensia 
maritima). Naturlig växtplats är rik, fuktig skog 
och gläntor, ofta i närheten av floder, i den östra 
halvan av Nordamerika. Den föredrar att växa 
runt eller under lövfällande buskar.
Mertensia-släktet innehåller ca 50 arter och 
tillhör Boraginaceae, strävbladiga växter. De är 
nära släkt med lungört Pulmonaria och Linné 
placerade t.ex. denna art först som Pulmonaria 
virginica. Även om den hetat Mertensia virginica 
sedan början av 1800-talet hittar man den 
fortfarande ibland under det äldre namnet M. 
pulmonaroides. Jag hittade ett intressant blog-
ginlägg om hur även kunnigt folk trasslar in sig 
i namnändringar och vem som gjort vad. Tyvärr 
fick det inte plats i tidningen, men jag lämnar 
en referens till den i länkrutan på nästa uppslag.
M. virginica kommer tidigt på våren med gan-
ska stora blad på långa bladskaft som utgår från 
marknivå. Bladfärgen är från början en rätt 
egen ljust grågrön nyans som ändras vartefter 
plantan utvecklas. Blomstjälkarna börjar snabbt 
växa och på dem är bladen skaftlösa och när de 
första blomknopparna börjar synas är både de 
och toppbladen mörkt blåvioletta! 
Vartefter blomknopparna utvecklas över går 
de till skarpt rosa och slutligen himmelsblå, ca 
2,5 cm långa blommor. Det finns former som 
behåller den rosa blomfärgen och andra som får 
vita blommor. Höjden på den färdigutvecklade 
plantan kan bli upp till 70–80 cm. Blommorna 
kan pollineras av humlor, men det är lite obe-
kvämt för dem att komma åt nektarn, eftersom 
de måste sväva framför blomman, och fjärilar 

1. Mertensia virginica som 
precis börjat veckla ut de mörka 

blomknopparna.

2. Fullväxt M. virginica där några 
av knopparna fortfarande visar den 

rosa färgen. 
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är nog den vanligaste pollinatorn. Ungefär i 
mitten på juni har de fyra fröerna per blomma 
mognat och då vissnar hela växte ner.
Det är alltså en typisk lundväxt som passar på 
att sköta hela sin utvecklingsfas medan marken 
är fuktig och ljuset är rikligt innan trädkro-
norna har utvecklat sina löv och sedan går i vila 
under den varma och torra sommaren. Uppfylls 
växtens krav är den lättodlad och härdigheten 
anges till –30 °C. Det man måste tänka på är 
att även om den i naturen växer på fuktiga plat-
ser kräver den en väldränerad jord och överlever 
inte länge i trädgården om den hamnar på en 
plats som är fuktig under hela året. En sandjord 
med lite humus i är det som rekommenderas. 
Det naturliga är ju att träden och buskarna som 
de växer tillsammans med ser till att marken är 
ganska torr under sommarhalvåret. 
Det som en del odlare klagar på är att de vissnar 
ner mitt i sommaren och lämnar ett hål i rabat-

ten. Lösningen är förstås att undvika att odla 
den i perennrabatten och att välja sällskapsväx-
ter som har sin huvudutveckling från mitten 
på sommaren och framåt. Förutom att placera 
den bland buskar och träd i den egna lunden 
kan vi hämta exempel från sällskapsväxter från 
naturen. Lämpligt sällskap är t.ex. ormbunkar, 
höstastrar, fotblad Podophyllum, spetsmössa Ti-
arella och ”skogsflox” som t.ex. Phlox divaricata.
Den är något långsam att etablera sig och förö-
kas lämpligast genom frösådd. Delning går ock-
så, men den ogillar om det görs medan den är i 
full tillväxt och det bör nog undvikas tills man 
är säker på att den är väletablerad. Ska man 
ändå dela är nog det bästa att göra det tidigt på 
våren eller precis när den håller på att vissna ner. 
Lite senare kan den vara lite knepiga att hitta.
Hur var det nu med bedragaren som ofta göm-
mer sig under namnet M. virginica? Är det stor-
fjärva M. sibirica eller stenfjärva M. pterocarpa? 
Ja, tyvärr hittar jag inget enkelt svar på det. 
RHS anser att M. pterocarpa är en synonym för 
M. sibirica. På andra ställen anses de ofta som 
separata arter och oftast anges olika höjder, 35 
cm för M. pterocarpa och 50 cm för M. sibirica. 
Det troliga är väl att det är en ganska variabel 
art med ett stort utbredningsområde och tills 
botanisterna blivit överens om det är det kanske 
enklast att acceptera RHS åsikt och kalla den 
för storfjärva M. sibirica. 
Till skillnad mot M. virginica vissnar inte den 
här ner under sommaren och trivs bäst i sten-
partimiljö och gärna i rent grus.

3, 4. Mertensia sibirica  
hos Martha Ristorp.

www
Blogginlägg om namnet
http://rogue-eggplant.blogspot.
se/2012/03/mertensia-notes-
on-confusion-in.html
En bra sida om att odla den
www.gardeningknowhow.com/
ornamental/flowers/bluebell/
virginia-bluebell-flowers.htm
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