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What does the plant name «sisselrot» mean?

In Norwegian, common polypody Polypodium vulgare is called ‘sisselrot’. The suffix ‘-rot’ means root and refers 
to the sweet and tasty rhizome. The prefix has been interpreted to be a corruption of German ‘süss’ = sweet 
under influence of the girl name Sissel, but more likely, the girl name is the actual meaning of the prefix. 
Plant names which are or include personal names have been common in Norwegian and Swedish, and many 
of them are children’s names of plants with particular importance to children. Probably, ‘sisselrot’ is one of 
these.
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Sisselrot Polypodium vulgare er en karakteristisk 
bregne som vokser på steiner og berg over store 
deler av landet (figur 1). Jordstengelen er lang og 
krypende og har en søt, lakrisaktig smak. Dette har 
gjort planten meget ettertraktet blant barn. «Knapt 
noko plante leita borni so ivrig etter» mintes en av 
informantene til Høeg (1974). I Setesdal, der plan-
ten ble kalt 'sirelle', hadde de til og med et eget ord 
'sirellestøe' for steder der det vokste mye av den 
(Norsk ordbok, setelarkivet u.d.).

Navn etter jordstengelen
Planten har hatt ei rekke navn som har sammen-
heng med den søte jordstengelen, som 'søtrot', 
'steinsøte', 'bergsøte', 'bergrot', 'heilsøte', 'suk-
kerrot', 'lakrisrot' (Høeg 1974). Lignende navn er 
også kjent på svensk og dansk, med 'stensöta' som 
normalnavn på svensk og 'engelsød' på dansk. Det 
siste er knyttet til en gammel legende om at planten 
ble brakt til jorda med en engel.

Navnet 'sisselrot' er kjent tilbake til 1700-tallet og 
har vært det dominerende navnet på Østlandet. I til-
legg til normalformen 'sisselrot', har lokale varianter 
som 'sesselrot', 'sissilrot', 'sissirot', 'sislerot', 'sesil-
rot', 'siseljerot' og 'seseljegras' vært brukt (Ramus 
1735, Gunnerus 1766–1772, Aasen 1860, Høeg 
1974, Norsk ordbok 1966–2015, Aasen 2003). 
Navnet er også kjent på svensk, med varianter som 
'sisselrot', 'sesselrot', 'sesslerot', 'cecilierot' (Ordbok 
öfver svenska språket 1898–).

Siden alle andre navn på arten går på den søte 
jordstengelen, er det nærliggende å tenke seg at 
også 'sisselrot' har sammenheng med denne, og 
etymologene Falk og Torp (1903-06) mente navnet 

var forvansket av tysk 'Süsswurzel' eller 'Sesshulz' 
under påvirkning av personnavnet Sissel. Navnet 
'Süsswurzel' (= «søtrot») er kjent tilbake til middel-
alderen, mens 'Sesshulz' (egentlig: 'Süssholz' = 
«søttre») er overført fra lakrisrot Glycyrrhiza gla-
bra, som har treaktig jordstengel som smaker søtt 
(Marzell 1943). Denne tolkningen har siden gått 
igjen i ordbøkene fram til i dag (se for eksempel 
Ordbok öfver svenska språket 1898–, Rosbach 
1984, Knutsen og Sommerfelt 1991, Norsk ordbok 
1966–2015).

Sissel og Siril
Tolkning til Falk og Torp er problematisk av flere 
grunner. For det første har arten mange andre navn 
på norsk som går på den søte rota. Dermed skulle 
det være unødvendig å innføre et tysk navn som 
betyr omtrent det samme. Dessuten skulle vi vente 
at navnet ville blitt oversatt, på samme måte som 
tysk 'Engelsüss' har blitt oversatt til 'engelsød' på 
dansk. Dette er et litterært navn og kjent på flere 
språk. 'Sisselrot' er derimot et folkelig navn og bare 
kjent på norsk og svensk. At navnet ikke er kjent 
på dansk, taler også mot Falk og Torps tolkning 
siden de fleste plantenavn som er lånt fra tysk, har 
kommet inn gjennom dansk. Mye tyder derfor på 
at tolkningen er feil og at førsteleddet ikke er annet 
enn personnavnet. Formene sessel-, sissil-, sissi-, 
sisle-, siselje- osv. er alle varianter av Sissel, som 
er en nordisk form av Cecilie. Opprinnelig har nok 
navnet gått på jordstengelen, men har siden blitt 
overført til planten. Noen steder kunne planten også 
hete bare 'sissel' eller 'siselje', uten etterleddet -rot 
(Høeg 1974, Norsk ordbok 1966–2015).
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En annen ting som støtter denne tolkningen, er 
at Sissel noen steder har blitt erstattet med et annet 
jentenavn. I Setesdal og deler av Telemark har plan-
ten vært kalt 'siril', 'sirilrot', 'sirell', 'sirelle', 'sirelrot', 
'sirellerot' (Wille 1786, Høeg 1974, Svenungssen 
1985,  Aasen 2003), der Siril er en kjæleform av 
Siri (Siril som sjølstendig personnavn er ikke kjent 
før fra vår egen tid). Dette er i tråd med at navnet 
Siri har hatt stor utbredelse i denne delen av landet, 
mens Sissel har hatt sitt tyngdepunkt på Østlandet 
(Kruken og Stemshaug 2013).

Personnavn som artsnavn
Når Falk og Torp mente førsteleddet måtte være 
mer enn bare personnavnet, har det sannsynligvis 
sammenheng med at personnavnet i seg sjøl gir 
lite mening til plantenavnet. For hvem skulle vel 
denne Sissel være? Ordbøkene antyder riktignok 
at navnet kan ha blitt satt i sammenheng med den 
hellige Cecilia, men noen forbindelse til henne er 
vanskelig å se.

Men ikke alle plantenavn er like logiske, og 

Figur 1. Sisselrot Polypodium vulgare. Foto: KF. 
Common polypody Polypodium vulgare.

muntlig har vi hatt ei rekke plantenavn der ikke 
bare helgennavn, men også vanlige personnavn 
inngår. Noen ganger kunne personnavnet stå alene, 
andre ganger som forledd eller etterledd i et sam-
mensatt navn. Ugrasbalderbrå Tripleurospermum 
inodorum har for eksempel vært kalt 'kvitkari' eller 
'kariblom', og jonsokkoll Ajuga pyramidalis 'blåper' 
(Høeg 1974). Her gir Per og Kari like lite mening 
som Sissel i 'sisselrot'. Likevel har navn av denne 
typen vært mye brukt, ikke bare på planter, men 
også på fisker og fugler. I Nord-Norge har for ek-
sempel 'kari' vært et vanlig navn på kråke Corvus 
corone, mens teist Cepphus grylle kunne hete 'per 
drikkar'. Som ventet har navn av denne typen aldri 
hatt særlig høg status i faglig sammenheng, og Ivar 
Aasen betraktet dem som «et Slags Øgenavne, 
som ikke have noget synderligt Værd, saalænge 
som der findes noget andet og bekvemmere Navn» 
(Aasen 2003:883).

Samme navnetradisjon er også kjent på svensk. 
Best dokumentert er tradisjonen fra Härjedalen, der 
den naturinteresserte presten og folkelivsgranske-
ren Erik Modin gikk fra bygd til bygd og samla plan-
tenavn på 1890-tallet. Her fant han ei rekke navn 
av denne typen, som 'sigrid' eller 'sigridblomme' om 
soleihov Caltha palustris og gåsemure Argentina 
anserina, 'gjertrud' om engnellik Dianthus deltoides, 
'märta' om markjordbær Fragaria vesca (bare brukt 
om blomstene, ikke bærene), 'pål' om kornblom 
Centaurea cyanus, 'ingrid' om ugrasbalderbrå 
Tripleurospermum inodorum, 'kristina', 'johanna' 
eller 'johannes' om engtjæreblom Viscaria vulgaris 
og 'pär', 'pärblomme', 'kariblöme' eller 'kersti' om 
stemorsblom Viola tricolor, bare for å nevne et lite 
utvalg (Modin 1911).

Barnenavn
Plantenavn av denne typen kan ha oppstått på flere 
måter. Når ugrasbalderbrå noen steder har vært kalt 
'barbo' eller 'barbroblomme', er det sannsynligvis 
en språklig forvanskning av det riktige navnet. Det 
samme gjelder 'rebekka' om hageplanten gjerde-
solhatt Rudbeckia laciniata. 'Johannesurt' om prikk-
perikum Hypericum perforatum skyldes derimot at 
planten blomstrer rundt jonsok, som er merkedag 
til minne om døperen Johannes. Mer usikkert er det 
hvorfor ugrasbalderbrå har vært kalt 'kariblom' og 
jonsokkoll ‘blåper’, eller hvorfor blåknapp Succisa 
pratensis og rødknapp Knautia arvensis har gått 
under så forskjellige navn som 'pål', 'pålblomme', 
'klas' eller 'morten' (Høeg 1974). Her kan det verken 
være merkedager eller språklige forvanskninger 
som ligger bak.
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Når det gjelder plantenavna fra Härjedalen, 
fortalte informantene at de i utgangspunktet har 
vært barnenavn som har oppstått under leik og 
navnedagsfeiringer. Ved slike anledninger plukket 
barna blomster som de ga til hverandre samtidig 
som de sa «detta är min blomma» eller «detta är 
din blomma» (Modin 1911:700). Dermed ble barnas 
navn knyttet til blomstene. Dette stemmer med at 
de fleste av disse navna går på vakre blomster som 
barn har likt å plukke.

Også 'siril' og 'sisselrot' bærer preg av å ha 
vært koselige barnenavn, laget av eller for barn. 
Ikke minst tyder bruken av kjæleformer på dette. 
Mens Siril er en kjæleform av Siri, er Sissi og Sisle 
i 'sissirot' og 'sislerot' kjæleformer av Sissel. At det 
ble nettopp disse navna, kan ha sammenheng med 
at de i sin tid var populære jentenavn. De samme 
navna inngår også i navn på fugler, med 'siri', 'sis-
sel', 'møkkdungesiri' eller 'møkkdungesissel' som 
navn på linerle Motacilla alba, og 'sissel' eller 'sissis-
kit' som navn på gulspurv Emberiza citrinella (Rietz 
1867, Haftorn 1971, Norsk ordbok 1966–2015). 
Dessuten kunne svarte blåbær Vaccinium myrtillus 
noen steder bli kalt 'sissilbær' (Høeg 1974).

Den første som brukte navnet 'sisselrot' i skrift, 
var sogneprest i Norderhov Jonas Ramus, som i sin 
«Norriges Beskrivelse» (trykt i 1735, men skrevet 
tjue år tidligere) hadde «sisselroed» som eneste 
navn på arten (Ramus 1735). Det tyder på at navnet 
var godt etablert allerede da. Men så mye eldre kan 
det heller ikke være siden personnavnet Sissel ikke 
er kjent lenger tilbake enn til ca. 1550 (Kruken og 
Stemshaug 2013). Sannsynligvis har plantenavnet 
oppstått en gang på 1600-tallet, etter at navnet 
Sissel begynte å bli populært. Også fuglenavnet 
'sisselskit' er kjent tilbake til begynnelsen av 1700-
tallet (Ordbok över svenska språket 1898-), mens 
'siril' er kjent tilbake til 1786 (Wille 1786). De fleste 
plantenavn med personnavn har vært lokale og bare 
forstått innen et begrenset område. 'Sisselrot' er 
nok det eneste som har blitt normalnavn og spredt 
over hele landet.   
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Kunnskapen om DNA-molekylets struktur og genenes  
funksjon spiller en sentral rolle innen både biologisk og 
medisinsk forskning, og får også stadig større praktisk 
anvendelse innen en rekke andre områder, fra matproduk-
sjon til kriminaltekniske analyser.  Denne kunnskapen gir 
også nye muligheter for å forstå sammenhenger  i naturen 
og betydningen av arv og miljø, innen det som kan kalles 
vitenskapen om livet.
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til genetikkens grunnlegger, Gregor Johann Mendel.
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