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Krokus är ett släkte på drygt 80 arter av knöl-
bildande perenna växter som tillhör irisfamiljen, 
Iridaceae. Det grekiska ordet krokos betyder 
krokus, saffran och kan spåras bakåt så långt som 
vi överhuvud taget kan spåra ord! Krokus finns 
också omnämnd i såväl grekisk mytologi som i 
bibeln. I odling i västerlandet har den funnits 
sedan åtminstone 1500-talet. Bortsett från att 
saffran utvinns från den höstblommande saff-
ranskrokusen Crocus sativus är det kanske inte 
konstigt, att en växt som blommar så tidigt på 
året och med en sådan färgrikedom och variation 
har fascinerat så många genom åren. 
Utbredningsområdet är i huvudsak runt Medel-
havet, från Portugal och Marocko i väster till de 
västligaste delarna av Kina i öster. De allra flesta 
arterna finns i Balkanområdet och Turkiet. Stör-
re delen av området utmärker sig för sina torra 
somrar och fuktiga vintrar och krokussläktet i 
sin helhet är därför väl anpassat för detta klimat. 
När sommaren blir för varm och torr har de 
vant sig vid att gå i vila. Såväl blommor och blad 
som rötter vissnar då ner och all livskraft samlas 
i en liten knöl. När sommartorkan är över och 
höstregnen gör att jorden blir fuktig och svalare 
vaknar knölen, sträcker ut sina rötter och i fal-
len med de höstblommande arterna tittar även 
blomknoppen upp ovanför jordytan. Om vi 
undantar de arter som växer i ett klimat som 
möjliggör att de kan blomma under vintermåna-
derna, väntar samtliga arter tills vinterkylan har 
passerat och jorden återigen värms upp innan de 
tunna bladen skickas upp. För de vårblommande 
sker det strax före eller samtidigt som blomman 
utvecklas. Efter en tid vissnar blomman ner 
medan bladen fortsätter att växa ytterligare ett 
tag.
Som bekant skiljer sig vårt klimat något från 
Medelhavsländernas, vilket ställer till det för oss 
som vill odla dessa små juveler. Även om det i 
engelsk litteratur påpekas att de flesta av arterna 
har god köldhärdighet och anses klara mellan 
15 och 20 minusgrader, följs påpekandet av 
brasklappen ”där marken inte är frusen under 
långa perioder”. Att ha 20 minusgrader i 3–4 
dagar skiljer sig kraftigt från att ha det i fyra fem 
veckor och när tjälen i marken sedan är kvar 
i flera månader! Det är bara att acceptera att 
härdigheten på släktet därför inte är den bästa. 
Mina erfarenheter från en zon 3-trädgård i Sö-

dertälje visar också att de gånger vi haft en riktigt 
kall vinter och/eller långa barfrostperioder, har 
också krokussortimentet i trädgården krympt 
betänkligt. Trots det och att många arter inte 
uppskattar våra fuktiga somrar, tog det mig inte 
lång tid att konstatera att det fanns betydligt fler 
arter/sorter som var odlingsvärda i zon 3 än vad 
som gick att få tag i på våra inhemska inköpsstäl-
len. Lyckligtvis är krokusknölar synnerligen lätta 
att skicka med post och det fanns flera orderfir-
mor som bara gick och väntade på att få mina 
inköpslistor!
Plantans uppbyggnad
Den systematiska delen av botaniken har aldrig 
varit någon av mina starkare sidor, men den går 
inte att gå runt när man vill få en djupare förstå-
else för växterna. När det sedan gäller att iden-
tifiera dem med hjälp av floror och nycklar, står 
man sig slätt om man inte har en hyfsad kunskap 
om botaniska begrepp och strukturen på växten 
i fråga. Eftersom dessutom så gott som all littera-
tur jag läser är på engelska och/eller med latinska 
begrepp, ber jag därför om ursäkt om några fel 
smugit sig in i min text, men jag har gjort mitt 
bästa för att det ska bli förståeligt.
Trots att de flesta, även icke trädgårdsmännis-
kor, lätt känner igen en krokus i blom tror jag 
inte att så många är medvetna om hur växten 
är uppbyggd. För min egen del var det först när 
jag lärt mig den, som jag riktigt förstod de finare 
detaljerna i de beskrivningar som finns i böcker 
och lökkataloger. Förhoppningsvis kommer 
skissen här intill att hjälpa er följa med i beskriv-
ningarna. De som inte är roade av det här kan 
lugnt hoppa direkt till bilderna och växtbeskriv-
ningarna, medan vi andra gör en lite djupare 
utflykt i krokusens fascinerande uppbyggnad. 
Vill du veta ännu mer hänvisar jag till punkt ett 
på litteraturlistan.
Knöl och rötter
De storväxta vårkrokusar och hybrider vi köper 
i affären på höstarna har en lätt tillplattad knöl 
som kan vara flera cm i diameter. De småblom-
miga arterna har som regel betydligt mindre 
knölar och utseendet varierar men formen är 
oftast ett mer eller mindre tillplattad klot.
Om vi följer definitionen att en växt består av 
rot, stam och blad blir det mycket lättare att 
förstå krokusens uppbyggnad, om man vet att 
knölen i själva verket är en uppsvälld stam.
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2. Crocus vernus ssp. heuffelianus

’Carpathian Wonder’
3. Krokusknöl med nätformig tunika.
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Betrakta därför krokusplantan som en mycket 
kort stam/stjälk (knölen) som det sitter rötter 
och blad på och varifrån det kommer en blom-
ma på ett mycket kort blomskaft. Krokusknölen 
har inga lökskal, som t.ex. en lilja, utan består av 
en homogen massa. Som jämförelse har en lök 
en ännu mer förkrympt stam och det vi betrak-
tar som lökskal är uppsvällda blad.
Krokusknölen är ettårig och den gamla knölen 
absorberas i takt med att en eller flera nya knölar 
bildas ovanpå den gamla under tiden mellan 
blomning och frösättning.
Den nya knölen växer till på samma sätt som 
när en vanlig perenn får nya sidostjälkar på den 
gamla. Oftast bildas den från toppskottet men 
om knölen är välmående utvecklas också flera 
sidoskott (”grenar”) till nya knölar. Hos några få 
arter (t.ex. C. nudiflorus) kan sidoskotten utveck-
las till stoloner, i vars toppar sedan de nya knö-
larna bildas. Om knölen mår bra bildas det som 
regel två, tre nya knölar från den gamla.
Rötterna utvecklas från undersidan av knölen 
och är vanligtvis oförgrenade. Som ni som har 
frösått lök- och knölväxter säkert upptäckt kan 
de unga knölarna som bildas strax under marky-
tan ta sig ner till ett djup som bättre passar den 
fullväxta växten. 
Det är inte alla lökar och knölar som behåller 
den här förmågan som fullvuxna, men krokus 
tillhör i alla fall de som gör det. Förmodligen ett 
måste eftersom de bildar de nya knölarna ovanpå 
de gamla och som annars fort skulle hamna på 
markytan istället för på ett behagligt jorddjup. I 
krokusens fall bildas det tjocka sugrötter (kon-
traktila rötter) i kanten på den nya knölen som, 
när den gamla knölen förmultnar, drar ihop sig 
och drar med sig den nya knölen till en djupare 
nivå.
Som skydd har knölen också tunna skal (tuni-
kor), som bildas från basen av täckbladen, och 
de kan ha många olika utseende inom släktet. 
De kan t.ex. se ut som tunt papper, som i sin 
tur kan spricka upp på olika sätt, eller vara fi-
brösa med trådar som antingen är parallella eller 
mindre hopvävda i nätform [3]. Varje år bildas 
det nya tunikor, från den nya knölen, medan 
de gamla knuffas utåt och när man tar upp en 
gammal knöl kan man därför lätt få intrycket 
att knölen är mycket större än vad den verkligen 
är. Arter från sommartorra regioner bygger upp 
tjockare lager av gamla tunikor än arter från 
fuktigare regioner. Tyvärr försvårar det odlandet 
av dessa arter i vårt klimat, eftersom de fibrösa 
tunikorna fungerar som en veke och suger åt 
sig fukt samtidigt som de bildar en grogrund 
för svamp- och mögelangrepp. Om knölen inte 
mått bra händer det ibland, att det enda man 
hittar i den fibrösa mattan är några små risgryns-
stora knölar – ja, om det vill sig riktigt illa hittar 
man inte ens det!

Blad 
Förutom det vi i allmänhet betraktar som blad 
finns det ytterligare några bladstrukturer av in-
tresse. Ytterst sitter det 3–5 silkespapperstunna 
täckblad som skyddar det nya skottet. Alldeles 
innanför dessa bildas de egentliga bladen. Hos 
alla vårblommare utvecklas bladen strax före 
eller under blomningen. Hos de flesta höstblom-
mare syns inte bladen förrän till våren, det är 
bara hos några få arter från milda vinterklimat 
som bladen utvecklas samtidigt som blom-
ningen. Även om krokusbladen, beroende på art, 
varierar i antal, bredd, mönster och form har de 
vid en flyktig titt ett rätt typiskt utseende. De 
är smala och med en vit eller blek längsgående 
strimma utmed mitten av bladet. Orsaken till 
strimman är att bladet där består av mer eller 
mindre tomma celler utan klorofyll. Bladens ka-
raktärer är väldigt viktiga vid identifieringen av 
de olika arterna.
Som skydd för blomknoppen finns det sedan 
ytterligare två–tre silkespapperstunna stödblad 
(prophyll, bract och bracteole). De omsluter 
fröämnet och basen på blomman och de är också 
tydligt synliga ovanför markytan. Det minsta 
stödbladet saknas ibland och det samt förhål-

Undersläkte Crocus
A. Sektion Crocus

Serie Verni  (vernus, tommasinianus, kosaninii, etruscus, baytopiorum) 
Serie Scardici (scardicus, pelistericus)
 Serie Versicolores (versicolor, imperati, malyi, corsicus, minimus, cambesse-

desii)
 Serie Longiflori (nudiflorus, longiflorus, serotinus, medius, niveus, gouli-

myi)
 Serie Kotschyani (kotschyanus, vallicola, gilanicus, autranii, scharojanii,  

ochroleucus, karduchorum)
 Serie Crocus (cartwrightianus, pallasii, thomasii, oreocreticus, asuma-

niae, moabiticus, hadriaticus, mathewii) 
B. Sektion Nudiscapus

Serie Reticulati (veluchensis, reticulatus, sieberi, dalmaticus, robertianus, 
abantensis, ancyrensis, cvijicii, gargaricus, angustifolius, sie-
heanus, rujanensis, cancellatus, hermoneus)

 Serie Biflori (biflorus, chrysanthus, danfordiae, almehensis, cyprius, 
hartmannianus, aerius, pestalozzae, caspius, kerndorffio-
rum, paschei, wattiorum, adanensis, leichtlinii) 

 Serie Orientales (alatavicus, korolkowii, michelsonii)
 Serie Flavi  (flavus, olivieri, antalyensis, candidus, vitellinus, graveolens, 

hyemalis)
 Serie Aleppici  (aleppicus, veneris, boulosii)
 Serie Carpetani  (carpetanus, nevadensis)
 Serie Intertexti  (fleischeri)
 Serie Speciosi (speciosus, pulchellus)
 Serie Laevigatae (laevigatus, tournefortii, boryi)

Undersläkte Crociris (banaticus)

Krokussläktets indelning i undersläkten, sektioner, serier 
och arter enligt Brian Mathew 1982.
Skuggade artnamn betecknar höst/vinter-blommande 
arter.
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landet mellan de olika bladens storlekar utnyttjas 
friskt vid artbestämningar. Det nedersta stöd-
bladet (prophyll) kan omsluta flera blomstjälkar 
medan det/de övre bara kan omsluta en enstaka 
blomma.
Blomma
Blomstjälken, i vars topp fruktämnet sitter, är 
mycket kort och håller sig under markytan ända 
fram tills fröna börjar mogna.
Från den övre delen av det underjordiska frukt-
ämnet reser sig ett rör, som består av sex kalkblad 
i två kransar om tre (motsvarar tre kronblad och 
tre foderblad). När man betraktar krokusblom-
mor närmare, ser man att de två kransarna av 
blomblad i många fall har olika färger och att de 
yttre ofta har en mattare utsida som skiljer sig 
från insidan och/eller en kraftigare teckning än 
de inre. Blommans svalg har ofta en annan färg 
än resten av kalkbladen och kan också vara mer 
eller mindre hårig – också karaktärer som behövs 
när man försöker identifiera en krokus. 
På insidan av den yttre kransen, precis där den 
vidgar sig sitter de tre ståndarna – att jämföra 
med snarlika växter som tidlösa Colchicum (Li-
liaceae) och krokuslilja Sternbergia (Amaryllida-
ceae) som har sex ståndare. Ståndarna kan vara 
gula, vita eller svartbruna men färgen kan ibland 
maskeras av att pollenet har en annan färg (oftast 
gult). Krokuspollen är relativt stora och tunga 
och är uppenbarligen anpassade för insekter som 
t.ex. bin, humlor och fjärilar.
Inne i kalkbladsröret finns det långa stiftet, som
växer ut från fruktämnet. Stiftet kan vara förgre-
nat i från 3 ändra upp till 30–40 grenar och är
oftast gult eller orange.
Först när blomman är pollinerad och fröna
börjar mogna och fruktämnet utvecklas till en
frökapsel startar den korta blomstjälken att växa
och lyfter upp frökapseln ur jorden. Frökapseln
som hos vissa arter nätt och jämt syns ovanför
markytan [4] växer hos andra upp på en lång
stjälk. Den tredelade kapseln spricker sedan
upp och sprätter antingen iväg fröna eller böjer
sig ner och släpper fröna på marken, där myror
ofta tar hand om dem och sköter spridningen. I
vårt fuktiga klimat förmultnar sedan frökapseln
snabbt. Det är därför som många tror att deras
krokusar aldrig sätter frö! Om man är lite upp-
märksam under rensningen av de gulnande bla-
den ser man lätt de små frökapslarna. Fröna bör
sås omgående och gror bäst när de sås ”varmt”
och sedan utsätts för en köldperiod. Med andra
ord så omgående och låt krukarna stå utomhus
så bör ni ha nygrodda plantor till våren.
Växtbeskrivningar
Jag har begränsat artikeln till det som kan tänkas 
odlas på friland någonstans i Sverige och också 
finns tillgängligt i handeln. Några personliga 
favoriter och tips har förstås också slunkit med. 
Jag har gjort en sammanställning av de fem 

webbplantskolor som nämns i länklistan och 
tillsammans med Janis Ruksans, som bara har 
en papperskatalog, har jag kommit fram till att 
de saluför drygt 200 olika arter/sorter av krokus. 
Sammanställningen (Excelblad) finns på vår 
hemsida.
Beskrivningar och urval grundar sig på egna 
erfarenheter, anteckningar från trädgårdsbesök 
och föredrag, tips i plantskolekataloger och vad 
jag läst mig till i litteraturen. Jag hoppar över 
C. biflorus/chrysanthus-selektioner/hybrider och
höstblommande arter och spar dem till kom-
mande artiklar.
Jag ser också fram emot att höra av er läsare om
era egna erfarenheter för att få en bättre förstå-
else om vilka arter som kan odlas var i Sverige.

Crocus vernus, vårkrokus
Vårkrokus (vernus = växer på våren), allmän från 
Pyreneerna i väster till Ukraina i öster. Växtplats: 
skogs/lundmiljö och subalpina ängar. Underar-
ten (C. v. ssp. albiflorus = vit blomma) föredrar 
de högre liggande och öppnare alpina ängarna 
och tycker inte om samma biotop som arten.
C. vernus verkar vara ett komplex av flera arter
som är i behov av noggrannare undersökningar.
Det är stora variationer på utseendet inom om-
rådet, och tidigare gick de storväxta formerna
med mörka spetsar på kalkbladen i östra Eu-
ropa under artnamnen C. heuffelianus och C.
scepusiensis. Vissa försäljare, t.ex. den lettiske
plantskolisten Janis Ruksans, säljer fortfarande
C. heuffelianus som en separat art. Namnsättning
på dessa bör nu vara C. vernus ssp. heuffelianus,
alternativt Heuffelianus-gruppen (C. scepusiensis
betraktas som en synonym). Vårkrokus är lättod-
lade och mycket av det som säljs som ”storblom-
mig vårkrokus” och ibland har beteckningen
”Holländsk krokus” är selektioner och hybrider
av C. vernus. Jag odlar ett flertal av Ruksans
namngivna sorter med gott resultat. Underarten
albiflorus anses dock vara mer svårodlad än arten
som sådan.
Crocus tommasinianus, snökrokus
Namnet har den fått efter den italienske bo-
tanisten de Tommasini (1784–1879) och den 
har en begränsad utbredning i lundmiljö och 
steniga bergssluttningar på Balkan och ner mot 
Svarta havet. Den är nära släkt med C. vernus 
men blommorna ger ett slankare intryck och 
kalkbladen är spetsigare. I min lund är det i stort 
sett bara snödroppar och vintergäck som slår ut 
tidigare. Den är mycket lättodlad och förökar sig 
snabbt med både delning och frösådd. Färgen är 
ljust syrenblå, men det finns många fina former i 
handeln t.ex. ’Albus’, ’Pictus’ med mörka blom-
spetsar (TA 2000:1 sid. 18), ’Roseus’, ’Ruby 
Gigant’ och ’Whitewell Purple’ är betydligt mör-
kare. Hybriderna mellan C. tommasinianus [8] 
och C. vernus, t.ex. ’Yalta’ och ’Haarlem Gem’  

Crocus på webben
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4. Krokusfrökapsel som just tittat upp
över markytan.

5. C. vernus ’Pickwick’, en av de
i handeln allmänt förekommande

sorterna.
6. C. vernus, nyköpt vårkrokus med

beteckningen XX-Dark (extra mörk).
7. C. vernus ssp. heuffelianus ’Tatra

Shades’, en intressant  färg-
kombination.

8. C. tommasinianus med sitt typiska
utseende.

9. C. ’Haarlem Gem’ en hybrid
mellan vernus och tommasinianus. 

Här syns tydligt att de tre yttre 
kalkbladen har en annan färg än de 

tre inre.
10. C. etruscus ’Zwanenburg’ en

pålitlig ”rabattkrokus”.
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har ofta de yttre kalkbladen i en effektfull matt-
grå färg mot de ljust blålila inre bladen [9].
Crocus etruscus, toscanakrokus
Som namnet säger kommer den från Toscana i 
NV Italien (som tidigare hette Etruria). Växer 
på fält och i skogar på 300–1 500 m höjd. Ljust 
blålila med de yttre kalkbladen i något mattare 
gråblått och med ett gult svalg. De i handeln 
vanligaste klonerna är ’Zwanenburg’ [10] och 
’Rosalind’. Har visat sig lättodlad i trädgården.
Crocus kosaninii
En ovanlig blåviolett art från Serbien som bl.a. 
Ruksans påstår ska vara enkel i trädgården.
Crocus baytopiorum
En underbar krokus [1] i en sagolikt blå färg 
som fått namn efter upptäckaren prof. T. Bay-
top, en framstående turkisk botanist. Den hitta-
des så sent som 1973, i rasmark och klippskrevor 
på kalkgrund över 1 350 m. Är hyfsat härdig 
men blommar mycket tidigt, januari/februari 
i alpinhuset, och får därför problem med sena 
vårfroster.
Crocus pelistericus
En djupviolett krokus med vit strupe som 1976 
upptäcktes på berget Pelister i Makedonien. 
Växer på hög höjd (>1 900 m) med kalla vintrar 
och korta somrar och har nästan ingen som-
marvila. I södra England måste de odla denna 
stående i en balja vatten för att hjälpligt överleva! 
Den är mycket nära släkt med C. scardicus och 
liksom den har bladet ingen vit strimma. Henrik 
Zetterlund på Botan i Göteborg har gjort en 
underbar hybrid mellan dessa arter (C. × goto-
burgensis) [12]. Jag odlade hybriden i kallbänk 
under några år men förlorade den, kanske inte 
som jag trodde av kyla utan möjligen p.g.a. som-
martorka!? Både arter och hybrid fungerar ute 
men blommar tidigt och får då problem med 
vårfroster. De bör nog odlas i en väldränerad 
torvblandad jord
Crocus scardicus
En underbart färgad krokus [11], de övre två 
tredjedelarna har en djup gulorange färg medan 
den nedre tredjedelen påstås vara purpurfärgad 
– men som ni kan se på bilderna från Botan i
Göteborg har de en selektion med vit bas. Växer
strax söder om C. pelistericus, i trakterna av ber-
get Scardus på 1 700–2 500 m, men avskild från
den arten med ett par berg.
Crocus malyi, velebitkrokus
Den växer i ett begränsat område i norra Velebit-
bergen (Kroatien) i kort gräs och gles tallskog på 
300–1 000 m och kalkgrund. Den är namnad 
efter Franz Malyi, en österrikisk växtsamlare på 
1800-talet. Jag köpte en påse på en av Botans 
löklördagar och de har visat sig växa på sig or-
dentligt och vara mycket härdiga. Litteraturen 
antyder att de vill ha det åt det torra hållet under 
sommaren, men inte överdrivet så. Färgen ska 
vara vit med gul strupe och gula eller orange stift 

och jag blev därför överraskad att några av mina 
blommade i olika purpurnyanser [16]. Det vi-
sade sig att i en fröinsamling från Fritz Kummert 
hade det kommit kommit upp några hybrider, 
möjligen med C. vernus som pappa.
Crocus versicolor, fransk krokus
Namnet kommer troligen från den variabla 
blomfärgen och randningen på de yttre kalk-
bladen. Den är i odling sedan över 300 år och 
kan vara vit till mörkt purpur med längsgående 
ränder. I handeln är den ljusa klonen ’Picturatus’ 
[17] tämligen allmän medan specialplantsko-
lorna även har andra med mörkare färg. Växer i
öppen skog och bergssluttningar på 0–1 300 m
i gränsområdet mellan Frankrike och Italien.
Verkar lättodlad men vill ha en varm och väldrä-
nerad placering.
Crocus imperati, kejsarkrokus
Praktfull krokus från SV Italien, växer i glesa 
skogar och gräsytor 0–1 350 m. Variabel med 
purpurfärgad insida och vit/ljusgul utsida med 
chokladfärgade strimmor. Det finns två under-
arter (ssp. imperati [18] och ssp. suaveolens) varav 
den senare har ett lite blekare utseende, i han-
deln verkar klonen ’De Jager’ vara allenarådande. 
De kommer från ett utpräglat Medelhavsklimat, 
och även om de anses lättodlade på friland i 
England, har jag inte lyckats behålla dem nå-
gon längre tid vare sig ute eller i kallbänk. Trots 
det svenska namnet refererar imperati inte till 
imperator=härskare utan till Ferrante Imperato, 
en 1500-talsbotanist från Neapel!
Crocus minimus
Liknar kejsarkrokusen men är mörkare. Växer på 
Corsica och Sardinien från havsnivån till 1 500 
m. Har inga personliga erfarenheter av den men
såg ett bra bestånd i Göteborg [20] vilket tyder
på den ska gå i ett torrt och soligt läge.
Crocus corsicus
Kommer förstås från Corsica och liknar de två fö-
regående arterna. Den är något större och föredrar 
lite högre växtplatser (300–2 300 m.) än C. mini-
mus och ser ut att trivas i Botans lökbänkar [13].
Crocus veluchensis
Den fick sitt namn 1845 efter det Centralgre-
kiska berget Veluchi. Växtplatsen är alpina ängar 
och öppna skogar på relativt hög höjd (950–
2 600 m) från C Grekland till Makedonien. 
Närmaste släkting är C. sieberi ssp. sublimis men 
har inte dennas gula strupe. Färgen varierar från 
blek till djup purpur [21] och den är som regel 
lättodlad hos oss. En anledning är att den växer 
fuktigt, har mycket kort viloperiod och ogillar 
skarpt att torka ut. Ruksans erbjuder några nya 
kloner, bl.a. en vitblommande för €5–8.
Crocus cvijicii
Den här underbara krokusen har fått sitt namn 
till minne av en jugoslavisk geolog. Den är nära 
släkt med C. veluchensis och växer i stort sett i 
samma område på 1 200–2 500 m höjd  i glän-

19

11. C. pelistericus, den fina form som
finns i Göteborgs botaniska trädgård.
12. C. × gotoburgensis, en av de fina
hybriderna mellan C. pelistericus
och C. scardicus som tagits fram av
Henrik Zetterlund.
13. C. corsicus i en av Botans
lökbänkar.
14. C. cvijicii
15. C. dalmaticus
16. C. malyi, några av de lökar
som överraskande mig med att ha
hybridursprung. De vita motsvarar
artens normala utseende.
17. C. versicolor ’Picturatus’
18. C. imperati ssp. imperati
19. C. ancyrensis på en sluttning i
Turkiet.
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Mathew, Brian: The Crocus, 
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larna i The Plantsman utgör 
boken den enda aktuella sam-
manställningen med bestäm-
ningsnycklar över släktet Cro-
cus. Underbara akvareller på alla 
beskrivna arter.
 Tyvärr är boken utgången från 
förlaget.

Mathew, Brian: Crocus Up-date 
i The Plantsman 2002:1, sid. 
44–56 och 2002:2 sid. 93–102.

Bulbs, Phillips & Rix, Pan 
MacMillan 1989. Innehåller 
bland mycket annat bilder på de 
flesta krokusarter/sorter i odling 
tillsammans tillsammans med 
korta beskrivningar och odlings-
råd. (ca 250:- i webbokhandel)

Bowles, E.A.: Crocus & Colchi-
cum (1924), nytryck Watersto-
ne 1985. Verkar också utgången 
men är trots sin ålder läsvärd.
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tor och på ängar och blommar i kanten på smäl-
tande snödrivor. Färgen på de exemplar jag sett 
är intensivt gulorange [14] men kan variera från 
vitt och citron och undantagsvis violett. Hyfsat 
lättodlad i ett svalt alpinhus och vill absolut inte 
torka ut. Den är för sällsynt för att ha testats ute.
Crocus dalmaticus
Som namnet antyder kommer den från kustber-
gen i Kroatien (regionen Dalmatien)–Albanien i 
busk- och stenlandskap på 300–2 000 m höjd på 
kalkgrund. De närmaste släktingarna är C. reti-
culatus och C. sieberi, och eftersom den kommer 
från ett område som betraktas som svalt Medel-
havsklimat, vill den inte ha för torra somrar och 
fungerar också hyfsat hos oss. Den är mycket 
variabel i naturen, från vitt till mörkt blålila med 
matt gråaktig utsida [15]. Även om den har od-
lats sedan 1840 anses den kommersiellt vanliga 
formen vara otypisk för arten (dålig färg och 
bredare blad) och ofta har C. sieberi sålts under 
det här namnet.
Crocus sieberi, grekisk krokus
Bestämningsmaterialet insamlades 1822 på Kre-
ta av Franz Sieber men artkomplexet har en stor 
utbredning och stor variation. Nära släkt med C. 
veluchensis och skiljer sig främst från dem p.g.a. 
en orange strupe, men som vanligt finns det 
variationer. I dag urskiljs fyra underarter, varav 
den från Kreta (ssp. sieberi) inte lämpar sig för 
oss. Ssp. atticus finns förstås i Attica, speciellt i 
bergen runt Aten i glesa barrskogar och öppna 
bergiga sluttningar, vanligtvis på kalk, på 400–1 
500 m höjd. Kultivarerna ’Firefly’ och ’Violet 
Queen’ är förmodligen selektioner av denna 
underart.
Ssp. sublimis (=högt belägen) växer från norra 
Grekland och till Makedonien och Bulgarien i 
skog och alpina ängar på 1 500–2 400 m höjd 
och blommar vid snösmältningen. Formen ’Tri-
color’ [23], från norra Grekland, är nu allmänt 
tillgänglig och fungerar bra på friland.
Ssp. nivalis (=snö) kommer från alpina ängar 
på 1 100– 2 800 m på S Peleponessos, blommar 
också vid snösmältningen. 
Fina kultivarer är den vita ’Bowles White’ [26] 
och ’Hubert Edelsten’ (ssp. sieberi × ssp. atticus). 
De flesta former av grekisk krokus skulle jag nog 
placera soligt och väldränerat.
Crocus reticulatus
Jag känner mig mycket osäker på denna art som 
har ett stort utbredningsområde från S Turkiet 
till Ungern/Rumänien från havsnivån till 2 
100 m höjd. Namnet reticulatus (nätliknande) 
kommer från utseendet på tunikan. Blomman 
är vit till lila på insidan och mer eller mindre 
mörkstrimmig på utsidan samt vit eller gulaktig 
strupe. Anses vara svårodlad och kräva sommar-
torka, men jag tycker att höghöjdsformer borde 
vara odlingsbara.
Ruksans säljer numera hybrider med C. angus-

tifolius som visat sig vara lättodlade och förökar 
sig bra!
Crocus abantensis, abantkrokus
En spännande ny introduktion (1975) från 
Abantsjön i NV Turkiet. Närmaste släktingar 
C. sieberi och C. reticulatus. De växer på fuktiga
grässluttningar i tallskog på drygt 1000 m höjd.
Färgen varierar förstås men är som regel en
underbart klar djupblå färg [24], kanske t.o.m.
bättre än C. baytopiorum. Fungerar bra på fri-
land i Göteborg.
Crocus angustifolius, strimkrokus
C. angustifolius (=med smala blad) har odlats
i nästan 400 år och växer på öppna bergsslutt-
ningar eller gles skog på 300–1 500 m höjd i Ar-
menien, Ukraina och Krim. Färgen är gul med
tydliga brunaktiga markeringar på de yttre kalk-
bladen [25]. Jag har haft blandade framgångar
med den och den kräver definitivt väldränerad
jord i ett varmt och soligt läge.
Crocus ancyrensis, turkisk krokus
Växer i öppen bergs- och skogsterräng på 
800–1 650 m höjd i C och N Turkiet. Har fått 
namnet efter staden Ankara (Ancyra). Färgen är 
orangegul [19] och varierar inte så mycket. Lätt-
odlad om den får ett sommartorrt läge.
Crocus gargaricus
En underskattad krokus från fuktiga ängar och 
gles tallskog på 1 300–2 200 m höjd i NV Tur-
kiet bl.a. på Kaz Dăg (f.d. Gargarus). Färgen är 
från citrongul till djupt orangegul [27] och vissa 
kloner är stolinifera medan andra inte är det. Be-
höver ingen sommarvila utan trivs bäst i torvpar-
tiet och de kloner som är stolinifera, som t.ex. de 
från Ulu Dăg, förökar sig snabbt.
Crocus chrysanthus, bägarkrokus
Crocus biflorus, blå bägarkrokus
Vid sidan av de storväxta C. vernus-formerna är 
de kanske den vanligaste krokusen i våra träd-
gårdar. C. chrysanthus och C. biflorus ingår i ett 
stort komplex som jag kommer att behandla i en 
separat artikel.

26
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20. C. minimus
21. C. veluchensis i en mörk form.
22. C. korolkowii, en form som visar
en bra tecknad utsida.
23. C. sieberi ssp. sublimis ’Tricolor’
som lyckligtvis numera är allmänt
tillgänglig.
24. C. abantensis, en underbar art
som ännu inte nått någon större
spridning.
25. C. angustifolius som ibland
blommar redan innan knoppen
hunnit upp ovanför markytan.
26. C. sieberi ’Bowles White’
27. C. gargaricus
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Crocus aerius
Sällsynt och vacker krokus som är svår att få tag 
på men enligt Henrik Zetterlund går den bra 
på friland. Namnet hänsyftar på att den växer 
på höga höjder. Kommer från alpina ängar på 
2 000–2 800 m höjd i N Turkiet. Färgen varierar 
lite i blåa nyanser med mörkare nerver.
Crocus michelsonii
Också denna art har Henrik Z tipsat mig om. 
Den är nära släkt med C. alatavicus och C. kor-
olkowii men växer längre västerut och har ansetts 
svårodlad. I Göteborg odlar de nu nya insam-
lingar från hög höjd på Kopet Dağ i Iran som 
har visat sig mer lättodlade. Färgen är vit med 
en svagt blålila utsida. Dessa finns ännu inte på 
marknaden, men den som väntar på något gott...
Crocus alatavicus
Är tillsammans med den nära släktingen C. 
korolkowii de östligast växande krokusarna 
(Centralasien) och har fått namn efter Ala Tau-
bergen utmed den kirgisisk- kinesiska gränsen. 
Jag har själv sett dem på hög höjd (1 800–2 300 
m) på alpängar och odlar bägge sedan många år
i trädgården. Färgen är vit med gråaktig utsida
och den blommar mycket tidigt och föredrar ett
något torrare läge under sommaren.
Crocus korolkowii, stäppkrokus
En lysande gul krokus med chokladbruna mar-
keringar på de yttre kalkbladen. Växer från N 
och Ö Afganistan och N Pakistan och norrut 
till Kara Tau-bergen i Kazakstan. Ruksans har 
samlat in många kloner [22, 28] som går bra i 
trädgården om de får en riktigt solig, väldräne-
rad och sommartorr placering.
Crocus flavus
Crocus × stellaris, gullkrokus
Läser man Kulturväxtlexikon och SKUD lite 
slarvigt kan man tro att C. flavus inte finns. Den 
har odlats i minst 400 år, men den vanligaste 
kultivaren sedan ca 200 år har  visat sig vara en 
hybrid med C. angustifolius, och namnet på den 
ska nu vara C. × stellaris ’Golden Yellow’– men 
bli inte förvånad om ni ser andra namn, som har 
gul och/eller jätte i sig, i litteratur och växtkata-
loger. Det finns också en som heter ’Stellaris’. 
Dock finns det en C. flavus och den växer ”vild” 
i torr gräsmark, busk- och gles skogsmark från 
havsnivån till 1 000 m i området NV Turkiet till 
Serbien/Rumänien. Ställer inte något absolut 
krav på torr sommar men kräver en väldränerad 
jord.

Odling
Som tidigare nämnts växer många av arterna i 
klimat som skiljer sig från vårt eget, och när det 
gäller mindre kända arter lönar det sig att känna 
till var och hur de normalt växter för att få en 
utgångspunkt för hur de ska placeras i trädgår-
den. Att ange något mått på härdighet är svårt, 
eftersom även om köldtåligheten är viktig är den 
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ändå ofta av underordnad betydelse. De begrepp 
vi kan använda bör snarare vara odlingsbara res-
pektive odlingsvärda. Med odlingsbar menar jag 
något som överlever flera säsonger i min trädgård 
och i fallet med krokus också förökar sig. Od-
lingsvärd är däremot något som varje odlare får 
avgöra själva beroende på vilken smak, intressen 
och ambitioner man har med sin odling.
Genom att läsa beskrivningarna för arterna och 
helst även veta var den aktuella klonen är insam-
lad kan vi skapa oss en uppfattning om hur de 
ska hanteras i trädgården. Om de är från havsni-
vå runt Medelhavet är det inte så troligt att de är 
odlingsbara och det som regel enbart med tanke 
på kylan. Vartefter vi kommer längre upp i ber-
gen och längre bort från haven ökar möjligheten 
att vi kan odla dem. Det som då är viktigt är om 
växtplatsen är torr eller fuktig under somrarna 
och hur kalla och snöiga vintrarna är.
Sedan får vi prova oss fram i trädgården. Torra, 
varma somrar och de bör provas i ett soligt sten-
parti eller något annat torrt och varmt läge. Där 
det antyds att de är vana vid en fuktig sommar 
på hög höjd kan man satsa på ett väldränerat 
torvparti. I övrigt gäller det att känna sin egen 
trädgård och sitt lokala klimat. Om man bor på 
västkusten har man en helt annan ”regelbok” än 
om man bor på Gotland eller i Östersund. 
De erkänt ömtåliga arterna har jag odlat i alpin-
huset under nära frostfria förhållanden och med 
full kontroll på vattningen, medan de flesta stått 
i krukor i någon av mina kallbänkar. De första 
åren förvaras alltid en eller två knölar i alpinhu-
set respektive i kallbänk tills jag ser om de är od-
lingsbara. Trots att dessa bänkar som regel bara 
täcks på vintern, har många arter/sorter överlevt 
bättre där än på friland. Det har vid jämförelser 
varit lätt att se, att de flesta arter kräver en myck-
et bra dränering för att överleva. Även de som 
vill ha sommartorka kan bli långlivade om de 
odlas under takutsprång eller t.ex. under buskar 
som under växtsäsongen håller den omgivande 
jorden tillräckligt torr. Jag har alltså lyckats odla 
förhållandevis många arter på friland och i kall-
bänk i ett torrt zon 3-läge. Ovanför zon 4 tror 
jag att vinterkylan är problematisk medan fukten 
på västkusten, där jag nu bor, säkert ställer till 
minst lika stora problem.
Planteringsdjup? Ja, aldrig mindre än fem cm 
och jag sätter dem nog sällan på mindre än 10 
cm djup och med en hyfsad giva av Chrysan el-
ler något annat långtidsverkande gödningsmedel 
inblandad i jorden under knölarna.
Även om krokus förstås helst hanteras under 
viloperioden är det inget problem att flytta 
dem under full tillväxt om man bara tar en rejäl 
jordklump och är lite försiktig. Det är förresten 
något man ofta måste göra för att flytta spontana 
frösådder medan man fortfarande ser hur blom-
man ser ut.
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28. En annan form av C. korolkowii.
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Brian Mathew har i sin bok ”The Crocus” 
(1982) valt att se dem som två arter på grund 
av deras skilda utbredningsområden och att de 
sällan växer tillsammans. I sin uppdatering av 
släktet i ”The Plantsman” (2002) säger dock 
Brian att han då ”gjorde det bästa av en svår 
situation”.  I och med att resandet i Turkiet 
blivit lättare och flera områden upptäckts där 
de växer tillsammans, har han dock varit frestad 
att slå ihop arterna. Men för att inte komplicera 
utbytet av idéer och erfarenheter alltför mycket 
föredrar han ändå att tills vidare hålla isär dem. 
Han lutar dessutom åt att det här är ett komplex 
inom släktet Crocus som fortfarande är under 
snabb expansion och förändring och därför inte 
möjligt att klart klassificera.
Det som gör dessa små juveler så uppskattade i 
trädgården är att de färgglada blommorna kom-
mer så tidigt på året och att de är anspråkslösa 
och lättodlade. Trots att biflorus betyder ”med 
två blommor” har alla bägarkrokusar som regel 
3–4, vilket gör att man får en rejäl blomning 
även om man bara satt några enstaka knölar. De 
förökar sig dessutom fort, d.v.s. varje knöl ger 3–
4 nya per år, vilket gör att man snabbt får stora 
bestånd. Sedan gör det ju inget att priset är lågt 
– under en krona styck för de vanligaste sorterna
om man köper många.
Crocus chrysanthus
Bägarkrokus 5 (chrysanthus = med guldgul blom-
ma) växer i kort gräs eller gles busk- och skogs-
mark i området Albanien–Rumänien–Turkiet
från havsnivån till 2 200 m. Färgen är som regel
från blekt till djupt gul, medan det i europeiska
delen av Turkiet finns många albinoformer och
det i SV Turkiet är vanligt med bronsfärgade
ränder eller skuggning på utsidan av kalkbladen.
Former med brun- eller purpuranstrykning på
kalkbladsröret är också vanliga. Ståndarna kan
vara gula eller mer eller mindre svartfärgade och
det gula till rödorange, tredelade stiftet kan vara
kortare än ståndarna eller så långt att det sticker
ut ur toppen på blomknoppen.
Crocus biflorus
Blå bägarkrokus har en stor utbredning från
Italien till området mellan Svarta och Kaspiska
havet. Den är mycket variabel och indelad i un-
gefär 20 olika underarter som, beroende på växt-
plats från havsnivå till ca 3 000 m, ställer väldigt
olika odlingskrav. Det finns t.o.m. några som är

Några av våra mest älskade 
vårblommor är de olika for-

merna av bägarkrokus. De in-
går i ett komplex av två arter 

Crocus biflorus och  
C. chrysanthus som botanis-

terna inte fått någon egentlig 
ordning på. De tillhör båda 

serien Biflori och är så nära 
släkt att den senare ibland 
anses som en gul form av  

den förra. 

Vårblommande Crocus 
del 2 – bifloruskomplexet

Owe Jaktlund
text och foto

höstblommande. Av de många underarterna tar 
jag bara med några allmänt tillgängliga. 
Crocus biflorus ssp. biflorus är urtypen. Den 
växer på 50–300 m höjd i Italien, söder om 
Verona, Sicilien, Rhodos och NV Turkiet och 
verkar inte vara så vanlig i handeln. Även om 
namnet introducerades 1768 var de sedan länge 
odlade i trädgårdar. Grundfärgen på blommorna 
är vitt eller syrenblått med tre brun/purpurfärga-
de längsgående streck på de tre yttre kalkbladen 
och med gul strupe, men variationen är förstås 
stor. 
Crocus biflorus ssp. adamii växer i ett band från 
Makedonien/Bulgarien över NV Turkiet till 
N Iran på 250–1 900 m höjd och föredrar en 
relativt torr sommarvila. Skiljer sig från typen 
med korta, gula ståndarsträngar och att bladen 
är tydligt ribbade i fårorna på undersidan. De 
bästa formerna har väldigt fina teckningar på 
kalkbladen.
Crocus biflorus ssp. alexandrii 2, en av de mer 
allmänt förekommande underarterna. Kommer 
från Serbien/Bulgarien och växer i bergiga områ-
den på ca 1 000 m höjd med kalla snöiga vintrar 
och varma somrar. Blommorna har vit insida 
och de yttre kalkbladen är mörkvioletta med en 
vit kant. Jag har odlat den i trädgården sedan 
mitt första år som Amatör.
Crocus biflorus ssp. crewei 7 är svårodlad men 
ack så vacker. Växer i Kykladerna och SV Turkiet 
på 1 200–1 700 m höjd och med deras torra 
varma somrar är det nog bara alpin- eller lök-
hus/bänk som möjliggör odling. Den är extra 
effektfull genom de bruna teckningarna på vita 
kalkblad och de nästan svarta ståndarknapparna. 
Det finns några liknande, med mörka stån-
darknappar, som ssp. nubigena, ssp. stridii och 
ssp. melantherus. Den senare är dock mestadels 
höstblommande. Förmodligen kräver samtliga 
lökhusmiljö i Norden.
Crocus biflorus ssp. pulchricolor 4, min klara 
favorit inom denna grupp sedan jag köpte en 
knöl av Ole Sønderhousen för många år sedan. 
Den skiljer sig såväl geografiskt som biotopmäs-
sigt från de övriga underarterna. Växtplatsen är 
fuktiga alpina ängar och tallskog på 1 000–2 300 
m höjd i NV Turkiet och blommar i kanten 
av smältande snödrivor. Området har relativt 
mycket regn (800–1 500 mm) och skiljer sig 
därför från resten av Turkiet. Den är ursprung-

1

1. Crocus biflorus ssp. tauri på en
bergssluttning i Turkiet.
2. Crocus biflorus ssp. alexandrii i
min förra trädgård.
3. Crocus biflorus ’Blue Pearl’
4. Crocus biflorus ssp. pulchricolor i
min förra trädgård.
5. Crocus chrysanthus, med det
typiska utseendet som jag såg på flera
platser i Turkiet.
6.Crocus biflorus ssp. weldenii i ett av
mina stenpartier.
7. Crocus biflorus ssp. crewei, i ett av
Göteborgs botaniska trädgårds lökhus.
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8. Crocus × hybridus ’Cream Beauty’

9. Crocus × hybridus ’Saturnus’

10. Crocus × hybridus ’Skyline’

11. Crocus biflorus ssp. alexandrii
’Ladykiller’? Bilden tagen 1989
på mina första krokusinköp från
Pottertons. Färgen är inte typisk,
borde ha varit blåviolett teckning
och i övrigt vit blomma, men ofta
är färgerna något mustigare på en
nyutslagen blomma.

12. Crocus × hybridus ’Prins Claus’

ligen funnen på Ulu Dag växande tillsammans 
med C. chrysanthus och C. gargaricus. De allra 
flesta krokus växer på kalkgrund, men i detta 
område är berggrunden sur.  Färgvariationen där 
är stor och flera av de tidigaste kultivarerna/se-
lektionerna kommer förmodligen härifrån. Den 
finner sig därför väl tillrätta i våra trädgårdar. 
Färgsättningen liknar den populära C. sieberi 
’Tricolor’ men är lite mjukare i färgtonerna. Ut-
sidan är blå medan insidan har vitt som grund-
färg med lite blått längst upp och en gul strupe. 
Blommorna är relativt små men vackert formade 
och lever verkligen upp till namnet bägarkrokus.
Crocus biflorus ssp. tauri 1 är ganska lik föregå-
ende underart men har en östligare utbredning. 
Miljön är stäpp, steniga sluttningar och glesa 
buskområden (ek) i bergen på 1 330–2 800 m 
och också denna blommar i närheten av smäl-
tande snö. Klimatet är dock mera kontinentalt 
med varmare/torrare somrar. Blommorna är 
större medan färgerna är något blekare. Utsidan 
är från blekt till starkt syrenblå oftast helt utan 
streck. Färgvariationen på bergssluttningarna 
är enorm och som ni ser på min bild, tagen i 

Turkiet, varierar teckningen t.o.m. inom samma 
bestånd (olika fröplantor?). Insidan är vit och 
strupen blekgul. I trädgården kräver de en lite 
torrare placering men verkar fungera bra.
Crocus biflorus ssp. weldenii 6 hittar man i 
bergsområdena öster om Adriatiska havet (NÖ 
Italien–Albanien) på 100–700 m höjd. Färgen är 
vit utan något gult i strupen. Kultivaren ’Fairy’ 
är dock otypiskt ljusblå på de tre yttre kalkbla-
den – men vi väljer ju oftast just det avvikande 
för våra trädgårdar. Jag har odlat normalformen i 
många år i stenpartiet och det har varit problem-
fritt.
Kultivarer
De såldes tidigare lite slarvigt under benämning-
en ”botaniska krokusar” och varje gång jag såg 
det kunde jag inte låta bli att undra över om de 
också kunde leverera krokusar som inte var bo-
taniska? I dag verkar handeln i stort ha lite bättre 
ordning på namnsättningen. Jag ser att Kul-
turväxtlexikon och SKUD* har placerat några 
kultivarer under respektive art och resten under 
C. × hybridus, hybridbägarkrokus. Det är förstås
formellt riktigt, men i plantskolekatalogerna fin-
ner ni med några få undantag kultivarerna under
C. chrysanthus.
Som jag nämnde i början av artikeln är C. chry-
santhus och C. biflorus mycket nära släkt och när
de växer i närheten av varandra, i naturen eller
trädgården, uppkommer det hybrider, såväl mel-
lan arterna som mellan olika underarter.
De första hybriderna togs fram i början av
1900-talet på så välkända plantskolor som Hoog
och van Tubergen i Holland. Efter den första
”rusningen” blev det lite lugnare för att sedan ta
fart igen mellan 1940 och 1970, då 105 av de
135 registrerade kultivarerna togs fram. Registret
startade 1955, så de kultivarer som försvann
från odling innan dess finns inte registrerade.
Hybridiseringsarbetet verkar hela tiden ha varit
koncentrerat till Holland.
I en artikel i ”The New Plantsman” (1997:1)
presenterar två danska entusiaster i text och bild
beskrivningar på de ca 40 kultivarer som idag
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finns kommersiellt tillgängliga och ytterligare 16 
som kan hittas i gamla trädgårdar eller hos sam-
lare. Med hjälp av bilderna och en nyckel kan 
man, med lite tur, sätta namn på de namnlösa 
sorter man har i trädgården. Själv tycker jag att 
gränsdragningarna emellanåt är hårfina, särskilt 
med tanke på att samma planta verkar variera 
lite från år till år.
Vissa av kultivarerna är utan tvekan rena selek-
tioner av arterna. C. chrysanthus är i huvudsak 
gul, ibland med bronsfärgade streck eller fläckar 
på utsidan och där anses t.ex. ’E.A. Bowles’, 
’Gipsy Girl’, ’Zwanenburg Bronze’ 14 och 
’Uschak Orange’ vara utvalda färgformer av 
arten.
C. biflorus färgskala ligger på blått och vitt och
där finns förstås den rent vita ’Albus’, medan
t.ex. ’Blue Bird’ och ’Blue Pearl’ 3 anses höra till
ssp. pulchricolor och ’Ladykiller’ 11? är väldigt
lik de former av ssp. alexandrii som man hittar i
gränsområdet Serbien/Bulgarien.
Crocus biflorus ssp. adamii ’Serevan’ är en vacker
selektion som är döpt efter den sjö i Armenien
där den är insamlad och som påstås fungera bra
på friland – har själv nu satt upp den på min
egen anskaffningslista. Den säljs också felaktigt
under ssp. biflorus eller helt utan artbeteckning.
Av de 49 arter som identifierades i artikeln hit-
tar jag vid en snabb sökning drygt 20 i handeln.
Det räcker väl för de flesta och en titt på bilderna
bekräftade min tidigare uppfattning att det finns
ett mindre antal grundformer att välja på och att
det sedan inom grupperna finns smärre nyans-
skillnader. Det finns ju ingen anledning att ha
alla utan här väljer man ut sina egna favoritfärger
ur det tillgängliga sortimentet.
Proveniens
Ett fint ord som betyder ursprung, härkomst
och som används mycket inom botanik och hor-

tikultur. En växts proveniens är alltså den plats 
där fröet eller plantan ursprungligen samlades 
in. Ibland räcker det inte med att känna till 
namnet på en växt för att veta hur den ska odlas 
för att trivas i trädgåden. Det är först när man 
vet varifrån den kommer som man kan börja dra 
några slutsatser om det. Det gäller inte minst för 
så variabla växter som krokusar – som kan växa 
alltifrån nära havsnivån på en Medelhavsö till på 
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flera tusen meters höjd i ett bergsområde, som i 
sin tur kan ha antingen fuktiga somrar eller torra 
med utpräglat inlandsklimat.
På lite mer udda växter och i kataloger från 
specialplantskolor kan man ibland få ett insam-
lingsnummer eller en beskrivning av varifrån 
växten kommer. När det gäller dessa nummer 
kan man efter lite efterforskning få reda på exakt 
var just denna växt samlades in. För mig är den 
här informationen ”guld värd” och jag ser också 
till att spara den uppgiften på växtetiketten och 
i bästa fall i min anskaffningslista på datorn. Ett 
litet exempel: om det i katalogen eller på etiket-
ten står Crocus biflorus ssp. adamii från Bitche-
nag pass, Nakhichevan – då vet man ”genast” att 
den kommer från gränsområdet mellan Iran och 
Armenien, från relativt hög höjd, kalla vintrar 
och varma, torra somrar. Utseendet kan dock 
fortfarande variera rätt mycket. Står det däremot 
’Bitchenag Tiger’ efter namnet kan man vara sä-
ker på att de knölar man får kommer att stämma 
mot beskrivningen ”stora himmelsblå blommor 
rikligt försedda med purpurvioletta strimmor”. 
För att inte tappa sådan intressant information 
hoppas jag därför att så många som möjligt be-
varar dessa uppgifter (det behöver givetvis inte 
vara på etiketten) och vidarebefordrar uppgif-
terna när växten sprids vidare. Sedan måste man 
förstås se till att eventuella spontana frösådder 
flyttas till en annan plats och får en egen etikett. 
I mina rabatter kommer det ofta upp spontant 
sådda krokusplantor, en del med alldagligt utse-
ende men emellanåt också en och annan pärla!

* SKUD = Svensk Kulturväxtdatabas
http://skud.ngb.se/

13

15

13. Crocus × hybridus ’Advance’,
en av mina första förälskelser bland 

krokusarna.

14. Crocus × hybridus ’Zwanenburg
Bronze’, en ren chrysanthus-selektion.

15. Crocus × hybridus ’Ard Schenk’,
vad passar bättre än att döpa en

snövit krokus efter en skridskoåkare.
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När det gäller de höstblommande arterna är min 
erfarenhet begränsad och det har därför varit ex-
tra intressant under litteratur- och nätstudierna 
inför den här artikeln. Jag hade tidigare väldigt 
svårt att se någon skillnad mellan dem – men det 
visade sig inte vara så svårt att skilja de hos oss 
odlingsbara arterna och varieteterna från varan-
dra. Bland vårblommande krokus behöver man 
ofta gräva upp knölen för att se på bl.a. tunikans 
utseende för att ha en chans att bestämma arten. 
På de få, någorlunda härdiga, höstblommande 
arterna räcker det dock gott att studera färgerna 
i blommans strupe samt ståndare och pistiller. 
Givetvis måste man alltid ha i åtanke att varia-
tionerna är stora och att hybrider är vanliga.
Generellt fungerar de inte så bra i Sverige, åt-
minstone inte i zon 3 som jag är van vid. Jag har 
på friland odlat Crocus speciosus, C. pulchellus, 
C. nudiflorus och C. kotschyanus. De ställer som
regel krav på en relativt varm och torr sommar
och att det kommer ett tidigt höstregn som gör
marken fuktig och sedan följs av en lång och
inte för kall höst. Hos mig har de ofta inte blom-
mat förrän efter den första snön och har då sett
lite väl ledsna ut. C. speciosus har dock förökat
sig bra men blommat mycket sällan. De övriga
har jag förlorat på friland, men hållit vid liv i
kallbänk. Jag skaffade dem under mina första
år som Amatör, men intresset för att odla dem
svalnade nog något när de blommade så sällan,
och ärligt talat var de aldrig optimalt placerade i
trädgården. Ovanför zon 2 bör de nog odlas på
sydvända sluttningar som exponeras så mycket
som möjligt för den bleka höstsolen. Det är bara
några år sedan jag upptäckte några blommande
C. banaticus på Botan i Göteborg (i fortsättning-
en är Göteborg underförstått när jag skriver Bo-
tan) och jag skaffade några, men de hann aldrig
odlas på friland i Södertälje. De behöver inte stå
lika torrt under sommaren och blommar något
tidigare än de andra. I höst, här i Slöinge, blom-
made C. banaticus och C. nudiflorus i slutet av
september och C. kotschyanus 2–4 veckor senare
under likartade förhållanden.
Jag hade hoppats på att få ta del av läsarnas er-
farenheter av höstkrokus men tyvärr verkar det
förutom jag bara vara två till som odlar dem!
Jag tackar för de bidragen och saxar lite ur Göte
Svanholms erfarenheter. Han odlar i sandjord i
ett zon 3-läge vid nordligaste stranden av Hjäl-

maren. Där har han nu odlat i 45 år och de C. 
speciosus som hans morfar planterade finns fort-
farande kvar. Inte på samma ställen, men de frö-
sår sig och dyker upp lite här och där. De blom-
mar ungefär en vecka in i oktober, medan de han 
köpt till senare blommar två–fyra veckor senare. 
C. nudiflorus har blommat gynnsamma år men
varit tveksamt härdig. Ännu sämre härdig har C.
banaticus varit, men han hoppas att de han nyss
köpt från Ruksans ska visa bättre härdighet. De
blommar förresten efter hans gamla C. speciosus
men före de köpta.
Jag har fortfarande en stillsam förhoppning att
fler odlare ska dela med sig av sina erfarenheter.
Eftersom en tidig blomning är avgörande för att
vi här i Norden ska hinna njuta av dem, får vi
hjälpas åt att hitta de tidigast blommande vari-
anterna av de odlingsbara arterna.
Crocus speciosus, höstkrokus
[2] Finns i ett stort område från Iran/Turkiet
till Kaukasus i betes- och skogsmark såväl som
alpina ängar på 800–2 350 m. Den delas in i tre
underarter men det som säljs är mestadels ut-
valda kloner av typarten. Speciosus betyder skön,
imponerande och visst blir man imponerad när
man en sen höst får se mängder av dem i en
skånsk gräsmatta! Tyvärr lägger de sig ofta ner
innan de blommat färdigt.
Färgen är som regel blålila med en tydlig ådring
och svalget är vitt eller ibland med en antydan
till gult, utom hos underarten xantholaimos där
svalget är klargult. Gula ståndarknappar och gult
till orange välförgrenat stift.
Crocus pulchellus, oktoberkrokus
[1] Är mycket nära släkt med C. speciosus men
växer längre västerut, Turkiet–Serbien från havs-
nivån till 1 800 m. Pulchellus betyder liten och
skön men det hindrar inte att den är minst lika
stor som de flesta andra höstkrokusar. Skiljer sig
klart från C. speciosus på grund av att svalget är
gult och ståndarknapparna vita istället för gula.
Påstås ha lättare att hålla sig upprätt men jag
har dåligt med uppgifter om odlingsbarheten i
Sverige. Den växer i en lite fuktigare miljö än C.
speciosus och bör därför vara mer lättodlad. Lik-
som ovanstående finns det utvalda former i såväl
vitt som mörkare blålila och med fina ådringar.
Höst- och oktoberkrokus kan korsa sig och mel-
lanformer dyker därför upp relativt ofta både i
trädgården och i det kommersiella sortimentet.

Höstblommande Crocus 
Owe Jaktlund

text och foto

1

1. Crocus pulchellus, här syns de vita
ståndarknapparna som skiljer den

från C. speciosus, som har gula.
2. C. speciosus

3. C. speciosus ’Oxonian’, en av de
kultivarer som finns på marknaden.

Det gula i svalget antyder att ssp. 
xantholaimos-blod finns i den  

här selektionen
4. C. kotschyanus, en klon jag haft i
många år och som inte blommar så

ofta, men i år fick jag fyra blommor.
5. C. kotschyanus ssp. cappadocicus

6. C. kotschyanus ssp.  suworowianus
7. C. karduchorum, det vita,

välförgrenade stiftet hjälper oss att
känna igen arten.

8. C. sativus

Jag har alltid varit extra fas-
cinerad av det som blommar 

extra tidigt eller extra sent.  
Att ha en trädgård som ser 
vacker ut i maj kräver inte 

så mycket – utmaningen har 
alltid varit att få en så lång 

trädgårdssäsong som möjligt. 
Det är förmodligen en av 
anledningarna till att jag 
alltid varit intresserad av 

krokussläktet – även om de 
höstblommande arterna bara 

blommat sporadiskt i min 
trädgård.
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Crocus kotschyanus, septemberkro-
kus 
[4] Finns i ett område från Kaukasus till Liba-
non och delas upp i fyra underarter. Den har fått
sitt namn efter den österrikiske upptäcktsresan-
den och botanisten Theodor Kotschy. I handeln
finns det kloner som förökar sig väldigt bra men
aldrig blommar! Härdigheten bör vara hyfsad
och de trivs någorlunda i trädgården, eftersom
de kommer från områden som är lite fuktiga och
inte utsätts för någon extrem sommartorka.
C. kotschyanus ssp. kotschyanus (C. zonatus).
Växer på ängar, öppen stenig terräng och bland
glesa buskar på 550–2 600 m i södra och cen-
trala Turkiet, i huvudsak i Taurus- och Amanus-
bergen. Blomfärgen är ljus till ”medel”-lila med
mörkare ådring och tydliga gula fläckar i svalget.
Bladen kommer först långt efter blomningen
(våren?). Förökar sig ofta med många risgryns-
stora knölar och mera sällsynt med stoloner.
Det finns också en varietet (var. leucopharynx)

som tidigare felaktigt såldes under namnet C. 
karduchorum och förmodligen fortfarande sprids 
under det namnet. Det som finns i handeln 
anses dessutom vara virussmittat. Den har stora 
missformade knölar och en blåare blomfärg med 
en tydlig vit zon i svalget (vilket är vad det ve-
tenskapliga namnet betyder, leuc=vit, pharynx= 
strupe) och inga gula fläckar.  
Då den bara hittats en gång i naturen och feno-
menet med vitt svalg dyker upp emellanåt bland 
frösådder är det nog snarare en normal variation 
än en varietet.
Ssp. hakkariensis från SÖ Turkiet, Hakkâri-
provinsen (märker ni att turkiska är avlägset 
släkt med finska?) har, liksom ssp. cappadocicus 
[5] från C Anatolien, knölar som ligger på sidan
och  inte så tydliga gula fläckar. Den senare dock
med betydligt mörkare ådring i blomman. Även
ssp. suworowianus, från C/NÖ Turkiet och Kau-
kasus, har liknande knölar, men blommorna är
så gott som uteslutande vita.
Ssp. suworowianus [6], döpt efter en av upp-
täckarna, beskrevs ursprungligen som gul och
efter nya fynd av gula krokusar i Kaukasus fun-
deras det nu på om den turkiska populationen
ska höra till en annan underart.
Crocus karduchorum
[7] är döpt efter ett område söder om Vansjön
i SÖ Turkiet. Den växer på branta sluttningar
bland ekbuskar i grusig, ej kalkhaltig, lerjord
på 1 850–2 000 m höjd. Som tidigare nämnts
spreds tidigare C. kotschyanus var. leucopharynx
under det här namnet. Förväxlingen skedde re-
dan i början på 1900-talet, men den upptäcktes
inte förrän den korrekta arten återupptäcktes
av professor Baytop 1974. Utseendet är snarlikt
C. kotschyanus, med knölarna stående på kant,
men denna har ett gulfärgat stift med tre grenar 
(som i topparna kan vara ytterligare förgrenade) 
medan C. karduchorum har ett vitt stift med upp 
till 20 grenar.  
Crocus banaticus, iriskrokus
[9,10,12]En trevlig och delvis förbisedd krokus 
från ängar och lövskogar på låg höjd (130–700 
m) i Rumänien och närliggande områden. Nam-
net har den efter Banatus, som är ett område i
Rumänien. Växtmiljön är åt det fuktigare hållet
och den kräver därför ingen torr viloperiod.
Den är placerad i ett eget undersläkte, Crociris,
på grund av att den i flera avseenden skiljer sig
från de övriga arterna i släktet. Det tydligaste är
att de tre inre kalkbladen är mycket kortare än
de yttre och fortfarande står upprätt när de yttre
är fullt utslagna och ger då intrycket av en liten
irisblomma. Stiftet är dessutom starkt förgre-
nat och violett. Färgen är som regel i en hyfsad
blåaktig ton, men kan variera åt det ljusare och
violetta hållet också. Dessutom finns det åtmins-
tone en vit klon i handeln, om än inte så allmän
än.

9

9. C. banaticus – att det är en äkta
albinoform kan vi här se genom att

också stiftet är vitt. 
10. Närbild på en blomma av C.

banaticus, där vi tydligt ser att de tre 
inre kalkbladen är mycket kortare 

än de yttre och att det månggrenade 
stiftet är violett.

11. C. nudiflorus blommande i
en mina bänkar den 20 september 

2005.
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Crocus nudiflorus
[11] En art från SV Frankrike och N/Ö Spanien
i fuktiga ängar från havsnivån till 2 000 m. Kli-
matet är varma somrar och svala vintrar utan nå-
gon utpräglad torrperiod. Finns också förvildad
i England sedan minst 300 år, dit den troligen
infördes som ett substitut för saffran.
Nudiflorus betyder nakenblommig och syftar på
att den inte har några blad under blomningen
– som om man nu skulle känna sig mindre
naken av att skyla sig bakom ett krokusblad!
Blomman är som regel djupt purpurfärgad även
om det finns lite ljusare former. En vit form med
kultivarnamnet ’Orla’ har visats på en utställ-
ning i England och blir förhoppningsvis snart
mer allmänt tillgänglig. Stiftet är normalt orange
men former med vitt stift kan ibland hittas. Den
sprider sig med hjälp av stoloner.
Crocus sativus, saffranskrokus
[8] går inte att hitta vildväxande vilket också
namnet sativus (odlad) antyder. Förmodligen
är det en selektion av C. cartwrightianus, som
växer i Grekland, som gjordes någon gång för
länge sedan. Anledningen till att den skiljdes
ut var säkert att blomman och inte minst stiftet
och märkesflikarna är större än föräldern. Den
är steril och kan därför bara förökas vegetativt.
Den är inte härdig här, utan tas bara med i den
här artikeln eftersom den är källan till saffran
– den dyraste av alla kryddor! Priset är lättför-
ståeligt när man vet att det enda på plantan som
används är de små märkesflikarna längst upp på
stiftet. Arbetet måste dessutom göras för hand
och det går åt närmare 200 blommor för att få
fram ett gram saffran.
Av övriga höstblommande arter finns det några
jag tänker prova om/när jag får tag på dem.
C. scharojanii [13] är den enda gulblommande
höstkrokusen. Det är en alpin krokus från fuk-
tiga, svala platser på 1 000–3 500 m höjd i NÖ
Turkiet och Kaukasus. Såg ett bestånd på Botan
för några år sedan i ett av torvpartierna och har
sökt den sedan dess. Den är, liksom många andra
alpina krokusar, svårodlad eftersom de vaknar
vid första snösmältningen och sedan har svårt att
klara tidiga vårfroster.
C. goulimyi [14], en vacker djupt lavendelblå art
från S Grekland, i huvudsak på Peloponnesos.
Växer bland olivträden på 300–750 m höjd och
kräver hos oss en varm och väldränerad place-
ring. Dåligt härdig, men sägs överleva under
normalvintrar i Göteborg.
C. niveus, liksom de föregående också från lon-
giflori-serien och samma miljö på Peloponnesos
(50–750 m). Vitblommande och ytterligare ett
snäpp mindre härdig.

10
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Postorderföretag
Tyvärr glömde jag ett intressant 
företag i min tidigare lista på 
lökförsäljare, nämligen Bota-
nicus (www.botanicus.nu)  i 
Göteborg. 
På hemsidan kan du se en hel 
del bilder ur deras sortiment. 
I bloggen kan du t.ex., för 
september 2005, se hur gänget 
jobbar med att ta upp och packa 
inför höstens leveranser. Den 
(bildlösa) katalogen med 300 
arter kan beställas för 30 kronor 
på Box 25014, 400 31  Göte-
borg.
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Titta på Crocus
För dem som vill se lite ovanli-
gare lök- och knölväxter har vi 
som tur är Göteborgs botanis-
ka trädgård. Där finns världens 
(troligen) största samling av 
geofyter. En hel del växer ute 
i trädgården, men mest spän-
nande är den speciellt anpas-
sade lökgården, som under året 
genomgått en stor renovering 
och nyinvigs till våren (se sid. 
42). Bakom kulisserna har de 
sina samlingar i ett par stora 
växthus och ett urval av det 
som för tillfället ser bäst ut vi-
sas i de växthus som är öppna 
för allmänheten.

10. C. banaticus (OS 92).
13. C. sharojanii i en av Botans

torvbäddar.
14. C. goulimyi i ett av Botans

växthus.

13

På Scottish Rock Garden Societys (SRGS) hem-
sida finns en intressant dagbok från Ian Young, 
en skotsk lökentusiast www.srgc.org.uk/bulblog/
bulblog.html. Den startade i januari 2003 och 
sedan dess har han en gång i veckan delat med 
sig av sina kunskaper och erfarenheter kryddade 
med fina bilder. I deras forum www.srgc.org.uk/
cgi-bin/discus/discus.cgi med intressanta diskus-
sioner har Ians dagbok fått en tråd där läsarna 
har livliga diskussioner med varandra och Ian 
om lökodling. Det finns också en tråd som ägnas 
enbart åt Crocus.Knölförökningsråd
Just från Ian Youngs ”Bulb Log” och diskussio-
nerna på forumet har jag plockat ut några saker 
som jag tror har ett brett intresse, åtminstone 
bland oss som förökar lök- och knölväxter.
Såråd
Ian odlar det mesta av sina knölar i krukor som 
står på eller i sandbäddar i något av hans tre 
växthus. Visserligen samlar han in det mesta av 
fröerna som bildas, men det faller alltid ner ett 
och annat frö i sanden mellan krukorna. När 
han varje höst krukar om knölarna rörs sanden 
om och fröna hamnar ibland väldigt djupt ner. 
Frustrerande nog blommar ofta dessa spontana 
frösådder ett år tidigare än de han själv sått efter 
alla konstens regler. Under omkrukningarna lade 
han märke till att vissa knölar använde mycket 
kraft på att ta sig djupare ner i krukorna. Nästa 
reflektion var att just dessa växter hade fröer med 
elaiosomer, ett litet oljerikt bihang som myror 
älskar. De tar ofta med sig dessa fröer till det 
underjordiska boet, äter upp bihanget och låter 
sedan fröet ligga där, varpå det ofta gror. Genom 
att lägga ihop dessa iakttagelser fick han idén 
– ”tänk om jag sår dessa frön extra djupt”?

Sagt och gjort – och testerna visade att dessa 
krokusar mycket riktigt blommade ett år tidigare 
än när han sådde vid markytan! Det betyder tre 
år efter frösådd hos honom. Förklaringen till 
detta anser han vara att om fröerna gror ytligt 
måste växten lägga ner mycket energi på att ta 
sig ner till sitt ideala odlingsdjup – vilket de 
nu slipper och kan istället satsa all energi på att 
blomma och sätta frö. En annan fördel är förstås 
att risken för uttorkning måste vara mycket lägre 
när fröet inte ligger vid markytan.
Vilka släkten gäller det då? Ja som jag sagt tidi-
gare, de som sprids med myror. De Ian testat är 
Crocus, Cyclamen, Ipheion, Narcissus och Tecop-
hilea. Corydalis verkar inte behöva det, medan 
Galanthus förmodligen skulle uppskatta det men 
inte ser ut att behöva det hos honom. Något 
som pekar i samma riktning är råden från gamla 
snödroppeodlare i England att helt enkelt trycka 
ner hela frökapseln i jorden. Det resulterar i att 
fröerna varken torkar ut eller kan ätas upp av 
andra innevånare i trädgården. Det bör påpekas 
att fröer från Galanthus gror dåligt, långsamt 
och sporadiskt om de väl torkat en gång. Själv 
funderar jag på andra myrspridda arter som t.ex. 
Helleborus och Hepatica – plats för test! Vad me-
nar han då med djupt – jo minst fem centimeter 
under ytan i frökrukan!
Han förvarar frösådden utomhus tills den börjar 
gro och tar sedan in den i ett växthus. Klimatet 
är förstås lite annorlunda, för jag ser att han gör 
detta i januari/februari – och det trots att han 
anser han sig bo i ett kallt klimat!
Såtid 
En regel som han tidigare följde var att så fröerna 
direkt efter skörd, men för vissa löksläkten, t.ex. 

Råd om lök- och knölodling från nätet
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Sterilisera växtdelar
På en hemsida om förökning 
av orkidéer hittade jag några 
goda råd om sterilarbete i 
allmänhet och sterilisering av 
växtdelar i synnerhet. http://
web.comhem.se/~u28300918/
guide.htm
Nedanstående är saxat däri-
från:
Klorin går bra att använda för 
att sterilisera växtdelar. Det 
verksamma ämnet är natrium-
hypoklorit och har den unge-
färliga koncentrationen 5% i 
blekmedel. Man behöver bara 
0.5–1%, vilket innebär att 
blekmedel måste spädas före 
användning. 1 del klorin till 5 
delar vatten är lagom.
Tvätta först lökklyftorna 
försiktigt i lite vatten med 
diskmedel. Skölj inte och torka 
inte av. Diskmedlet gör sterili-
seringen effektivare!
Sterilisera i ca. 15 minuter

Erythronium, var han besviken över resultatet. 
Frösådderna grodde dåligt medan de självsådda 
i trädgården verkade gro utan problem. Efter 
en tid började han fundera på olikheterna mel-
lan lökarnas normala miljö och det han hade 
hemma i Skottland. Anledningen till växtsättet 
är ju att sommaren är varm och torr där de växer 
– och det kan man sannerligen inte beskylla en
skotsk sommar för att vara! Fröerna ligger säkert
ändå bara i/på den torra marken och väntar på
att höstregnen ska börja innan groningsproces-
sen startar. Möjligen tål inte fröerna den svala
och ibland mycket fuktiga miljön det kan bli i
en plastkruka. Han provade därför att vänta med
att så sina fröer tills i september. Till sin glädje
fann han att resultatet blev betydligt bättre.
Försöksresultaten visar att fröer av Crocus, Er-
ythronium, Fritillaria och Narcissus gror bättre
om de hanteras på detta sätt. Grobarheten hos
Crocus-fröer ökar om de får ligga i vatten över
natten och Erythronium-fröer vill inte gro om de
hamnar för djupt.
Förvaring
Nästa steg i utvecklingen var att fundera på
förvaringen av fröerna. Många växter som har
lite större frön, t.ex. Crocus, Erythronium och
Narcissus, tappar i grobarhet när de får torka och
uppskattar inte att ligga och skramla i en pap-
perspåse. I naturen släpps de förmodligen rakt
ner och skyddas för uttorkande vindar av löv och
annat ”skräp” som ligger på marken. Andra, t.ex.
Fritillaria och liknande som sprids med vinden
och normalt ligger på markytan är däremot an-
passade för detta och tål utan problem att ligga
torra i en papperspåse under lång tid.
En bra metod för att hålla fröerna fräscha är att
förvara dem i plastpåsar tillsammans med lite
fin, torr sand. En metod som jag för övrigt skrev
om i TA 2:2002. Då som ett sätt att få Trillium-
frö att behålla sin grobarhet i åtminstone ett
halvår. Plastpåsen hindrar avdunstning samtidigt
som den torra sanden tar upp den lilla fukt som
avges från fröna och eventuell kondens på insi-
dan av påsen.
Andra iakttagelser är att när det gäller lök- och
knölväxter är det inte så noga med att så glest.
Det går utmärkt att så bortåt 100 frön i en 7-
cm kruka. Det underliga är att överlevnaden är
bättre med många frösådder i krukan än när det
är bara några få. Min gissning är att det även här
är så att plastkrukor i det fria ofta blir för våta,
och även om det är många strån så går inte blad-
massan att jämföra med en ”vanlig” perenn. Det
är dessutom inte första gången vi lökodlare ser
att fukt ofta är ett större problem än torka.
Sticklingsföröka lök
Nu kanske ni tror att jag blivit tokig, men det
engelsmännen kallar chipping och twin-scaling
är ju inget annat än att göra sticklingar på lökar.
Det här sättet är vanligt för att föröka lite ovan-

ligare sorter av Galanthus och Narcissus, men 
fungerar lika bra på alla växter som har en lök.
Här är det än viktigare än vid vanlig sticklings-
förökning att vara renlig. Börja med att tillverka 
sterilt vatten genom koka det och sedan låta 
det svalna. Förvaras lämpligen i en väl rengjord 
flaska med lock. Förbered sedan ett lämpligt me-
dium för att förvara sticklingarna i. Lätt fuktad 
vermikulit är bra. Använd ca 8 delar kokt vatten 
till 100 delar vermikulit (= 20 ml vatten i 200 
ml) och låt det ligga till sig i en plastpåse över
natten.
När det är dags börjar du med att göra ren löken
och ta bort alla gamla intorkade rester av tuni-
kor. De sista sköljningarna görs i sterilt vatten.
Plocka fram en vass, tunnbladig kniv och en flas-
ka T-röd (eller annan sprit) för att tvätta all ut-
rustning med, en pincett eller plastskedar (rena
förstås) för att hantera klyftorna med och ett par
kirurghandskar eller liknande. Använd sedan ett
hårt underlag som är lätt att göra rent, en glas-
skiva är idealisk. Snitta löken i 2–8 delar för en
normalstor snödroppelök. Färre delar ger säkrare
resultat. Det är mycket viktigt att en del av lök-
kakan sitter kvar på varje klyfta – det är den lilla
”plattan” längst ner på löken där alla blad är fästa
på översidan och rötterna sedan bildas på under-
sidan. (Se även rutan i högerspalten)
Sedan rekommenderas att delarna doppas i ett
svampdödande medel, men jag tror inte att det
finns något på marknaden numera. Med lite tur
fungerar det ändå om man arbetar försiktigt och
använder sterilt vatten. En gammal metod som
kommit till heders numera är att låta klyftorna
torkas och sedan skaka dem i en påse med sva-
velblomma. Plocka upp dem och skaka en gång
till i en tom påse, för att inte ha onödigt mycket
pulver kvar på klyftorna.
Lägg klyftorna i en plastpåse tillsammans med
lite fuktad vermikulit. Förslut sedan påsen, men
lämna kvar rätt mycket luft. Förvara påsen/på-
sarna mörkt och vid ungefär 20 ºC i ca tre måna-
der. Temperaturen är inte så kritisk, det går bara
lite långsammare om det är svalare. Kontrollera
påsarna regelbundet och ta bort mögelangripna
bitar – och har du för fuktigt är risken stor. Un-
der den tiden bör det ha blivit en eller flera små
lökar på de nu rätt ledsna klyftorna. Kruka upp
dessa smålökar utan att ta bort de gamla resterna
– de utgör fortfarande näring för den nya löken.
Ställ dina krukor kallt och invänta våren. Då bör
det sticka upp ett grönt strå från varje liten lök!
Lämplig tid för det här är när som helst från det
att lökbladen vissnat på våren fram till hösten.
Tänk bara på att de ska ligga varmt i åtminstone
tre månader och sedan hinna med en ungefär
lika lång vinter för att få rätt utveckling.
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