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Knölal – svulstig särling från Finland
Karaktärsväxt för hela landet

Christina Fryle
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Det är extra roligt när det 
dyker upp intressanta växter 

med nordiskt ursprung.
Den häftiga knölalen är 

en variant av gråal som är 
”Made in Finland”.

Det var på en resa till norra Sverige som 
jag för första gången stötte på den be-
synnerliga knölalen. Jag besökte flera 

olika trädgårdar – och den fanns i dem alla! 
Det var relativt nysatta träd, som högst ett par 
meter, men både stammar och grenar hade 
svulstiga knölar överallt. Uttrycket ”ett utse-
ende bara en mor kan älska” dök upp i huvudet 
– men med ordet ”mor” utbytt mot ”trädgårdsa-
matör”. Jag hade svårt att bestämma mig för om
trädet var groteskt fult eller riktigt häftigt, men
landade så småningom i det senare alternativet.
När jag hörde mig för om var jag skulle kunna
få tag på ett exemplar fick jag bekymrade hu-
vudskakningar. – I Finland!

Knölalar har hittats i naturen på flera platser 
i Finland. Två olika insamlingar som härstam-
mar från Kerimäki och Loppi har förökats och 
marknadsförts under namnet Alnus incana f. 
gibberosa. Även ett träd från Säkylä har fungerat 
som förökningsmaterial. Det finns alltså flera 
olika kloner i omlopp.

I botaniska trädgården vid Uleåborgs (Oulu) 
universitet finns flera knölalar planterade [2, 4]. 
De har alla samma proveniens, 00-1853 Metla. 
Det betyder att de kommer från Skogsforsk-
ningsinstitutet, Metla, numera en del av Natur-
resursinstitutet Luke.

Osäker namnsättning
Trots att knölalen börjar få ganska bred sprid-
ning i odling har dess vetenskapliga namn fort-
farande inte fastställts ordentligt. Ingen tycks 
heller veta vem som först använde ”gibberosa” 
vare sig som form- eller sortepitet.

I Skud åtföljs namnet av kommentaren ”Tro-
ligen illegitimt namn. Namnet Alnus incana 
f. gibberosa, som den också kallas i handeln,
förefaller inte vara giltigt publicerat. Därmed är
sortnamnet, i latinsk form, inte giltigt”.

I den nya, rykande färska upplagan av ”Suo-
men puu- ja pensaskasvio” (Finlands vedartade 
flora) som kommit ut i dagarna finns knölalen 
med. Där har det fullständiga namnet angivits 
som Alnus incana ssp. incana var. incana ’Gib-
berosa’, vilket i praktiken borde betyda att den 
skulle kallas för Alnus incana ’Gibberosa’, precis 
som det för tillfället är skrivet i Skud.

Tyvärr är namnproblematiken mer kompli-
cerad än så. Ett sortepitet får inte bygga på ett 
latinskt ord om det har publicerats efter den 
1 januari 1959. Och ”gibberosa” kommer från 
latinets gibber = knölig. Namnet används dock 
allmänt i handeln eftersom inget officiellt namn 
ännu har registrerats för sorten. Något måste 
den ju trots allt kallas.

I finska trädgårdarhandlar kan knölalen 
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Hur hitta en knölal?
Dessa försäljningsställen har eller har
tidigare haft knölal i sortimentet.

Sverige:
Barbros Perenner & träd, Piteå, 
www.barbrosperenner.se

Oves Plantor, Ersmark, www.ovesplantor.se

Rutviks Handelsträdgård, Luleå, 
rutvikshandelstradgard.se

Mobackes Trädgårdscenter, Bollnäs, 
mobackes.se

Finland:
Särkän Perennataimisto, 
www.sarkanperennataimisto.fi

Blomqvist Plantskola, 
www.blomqvistplantskola.com

Wickmans Plantskola, www.wiplant.fi

ibland hittas med sortepitetet ”Mukura” (det 
finska ordet för knöl). Men inte heller det är 
registrerat. Det finska trivialnamnet är mukura-
harmaaleppä, som betyder knölgråal.

I STA:s frölista har vi några gånger haft frö 
från knölal med. Flera som har frösått den säger 
att en ganska stor andel av fröplantorna får de 
typiska knölarna.

Det går inte att föröka knölalen med stick-
lingar, däremot kan ympning fungera. George 
Pettersson i Öjebyn har lyckats [6], men han 
säger att det är svårt att få ymparna att ta sig. 
Tydligen är inte heller mikroförökningen helt 
enkel – så det är inte så förvånande att fröförök-
ning ligger nära till hands. Förmodligen kom-
mer det därför dyka upp gråalar med allt från 
total knölighet till sådana med endast små och 
fåtaliga bulor.

Härdig och lättodlad
Gråalen är lättodlad – och knölalen utgör inget 
undantag. Den trivs på de flesta jordar, men gil-
lar fukt och näring. Gråalens rötter har knölar 
med kvävefixerande bakterier som kan binda 
kvävet i luften. Knölalen är förmodligen lika 
härdig som arten, det vill säga till zon 6–7. Den 
blir ett litet till medelstort träd. Det finns exem-
plar som nått 8 meters höjd efter 25 år. 

Knölalen odlas i dag mest i norra Sverige men 
den trivdes bra även i min trädgård i Varberg, 
zon 1, så den bör fungera även i de södra delarna 
av landet. b
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Ett stort tack!
till Ari Hyvärinen, Uleåborg, 
som generöst har ställt upp 
och gjort efterforskningar 
hos sina kontakter i Finland.

1. Alnus incana ’Gibberosa’, knölal, hos 
George och Aino Petterssons trädgård 
i Östanbäck.

2. En äldre flerstammig knölal i den 
botaniska trädgården vid Uleåborgs 
universitet.

3. Knölalen får kottar och frön, precis 
som den vanliga gråalen.

4. Närbild av stammarna på samma 
träd som i bild 2.

5. På riktigt nära håll framträder 
knölarnas intrikata mönster.

6. En ympad planta som redan som 
liten har tydliga knölar på både 
stammen och grenarna.
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