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Om primula – kusymre     
 
Langs vestlandskysten har vi 
en blomst som for mange er 
selveste vårblomsten, nemlig 
kusymre (Primula vulgaris). 
Den er fylkesblomst for 
Hordaland, og det er 
naturlig, siden den har sin 
hovedutbredelse fra 
Trøndelag til Sørlandet, og 
særlig i ytre Hordaland. Den 
er en utpreget vestlig art, og 
går ikke så langt inn i 
fjordene. 
 
Navnet kusymre har den 
fordi – etter gammel 
tradisjon – når planten 
blomstret, varslet den 
sommer, og da kunne kyrne 
slippes ut på beite. I noen dialekter heter den kusommar.  Primula kommer av latin –  primus = den 
første. Vulgaris betyr vanlig. 
 
Kusymra tilhører nøkleblomfamilien, samme som bl. a. fredløs og skogstjerne. 
 
Bladene står i en rosett, ofte er de grønne hele vinteren. Blomstene er karakteristisk svovelgule, og 
lyser i vårsolen, og er lette å legge merke til. De første kan springe ut allerede tidlig i mars, i hvert fall 
dersom de står i en solrik bakke, og vinteren ikke har vært for hard. Og en og annen blomst dukker 
opp i avisspaltene til og med i desember og januar. 
 
Kusymra er en typisk 5-tallsblomst, i likhet med svært mange tofrøbladete. Den er heterostyl, dvs. 
man kan finne to typer blomster på samme plante. Noen av blomstene har lavtsittende støvbærere 
og høytsittende arr, hos andre er det motsatt. Dermed sikrer planten seg mot selvbestøvning. Det er 
insekter som pollinerer kusymra, og det er nok for å tiltrekke de få insektene som finnes tidlig om 
våren at blomstene lyser i vårsola. 
 
Når frøene modes utrustes de med et lite fettrikt vedheng, som maurene liker, og drar med seg, og 
sørger for at frøene spres i nabolaget. 
 
Den trives godt i sørvedte lauvskoglier, gjerne i god jord, men er ellers ikke så kresen på jordsmonnet. 
Ytterst på kysten vokser den i all slags jord, både i skog og åpent landskap. Da vi var på eksursjon i 
Austevoll fant vi mengder av kusymre, så å si over alt. 
 
Primulaene inneholder forskjelllige med fysiologiske virkestoffer, bl. a. saponin, som har en viss 
giftvirkning, og blir derfor ikke spist av kyr og sauer. 
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På Østlandet vokser kusymras 
nære slektning – 
marianøkleblom – Primula veris 
(latin, veris er genitiv av ver = 
vår). Nøkleblom heter den nok 
fordi blomsterstanden står på en 
stilk og kan ligne et nøkleknippe. 
Marianavnet er knyttet til 
mange planter, og gjenspeiler at 
planten kan ha en magisk 
virkning, gi lykke eller 
helbredelse. Så har da 
marianøkleblom også vært 
brukt medisinsk, mot bl. a. 
hoste og leddsmerter. 

 
Marianøkleblom og kusymre ligner 
meget, men hos marianøkleblom 
sitter blomstene i et knippe på 
toppen av en stilk, mens hos 
kusymra har hver blomst sin stilk 
opp fra rosetten. Kusymra har 
større blomster, mens 
marianøkleblom har en litt 
varmere gulvfarge. Forekomsten er 
østlig, fra Vestagder og Østfold 
nordover til Nordtrøndelag. Her er 
den en like kjær og kjent vårblomst 
som kusymra er på våre kanter. 
 
Marianøkleblom har en nær 
slektning, hagenøkleblom, som 
finnes spredt i landet, men mest i 

Nord-norge. Den er svakere i gulfarten enn marianøkleblom, og har litt annen fasong på blomster og 
blad.  Den hører opprinnelig hjemme i land lenger sør og øst, men har forvillet seg mange steder. 
 
Vi har flere primulaarter. Bla. a. flere 
små arter som hovedsakelig vokser i 
fjellet. Ellers er det mange arter på 
verdensbasis. Mange av dem krysser 
seg lett med hverandre og gir opphav 
til nye varianter. I 
blomsterforretningene finnes de i alle 
slags farger. 
 
Noen primulaarter inneholder stoffer 
som gir utslett ved berøring. Det 
gjelder nok mest personer som har 
allergitendenser.  De som har kjente 
allergier bør kanskje ikke ta med seg 
primulablomster inn i huset. Det er også en del astmatikere som reagerer med tungpust på primula. 
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En så vakker blomst vil naturligvis inspirere kunstnere. En av Edvard Griegs vakre romanser heter «Til 
en primula veris», med tekst av Johan Paulsen. Bare hør på Kirsten Flagstads tolkning av romansen på  
https://musikkforlagene.no/produkt/edvard-grieg-med-en-primula-veris/. 

 
Primula gir jo assosiasjoner til sol, vår og sunnhet. Ikke så rart at da 
Olav Kavli lanserte sitt nye produkt, smøreosten, i 1924, kalte han 
den for Primula, som etter hvert ble en solid merkevare i store deler 
av verden. 

https://musikkforlagene.no/produkt/edvard-grieg-med-en-primula-veris/

