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What does the plant name «soleie» mean?

«Soleie» is an ancient plant name with its main distribution in Norway, Iceland and the Faroes. In contemporary 
Norwegian, «soleie» is part of a number of systematic names within the Ranunculaceae, but formerly, «soleie» 
included Ranunculus acris, Caltha palustris and other species with bright yellow flowers. Probably the name 
should be read «sol-leie» and interpreted to mean «sunflower».
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I dag inngår betegnelsen soleie som etterledd i ei 
rekke systematiske navn innen soleiefamilien Ra-
nunculaceae, men tidligere var det særlig engsoleie 
Ranunculus acris (figur 1) og soleihov Caltha palus-
tris (figur 2) som gikk under navnet soleie. I tillegg 
kunne vårkål Ranunculus ficaria, ballblom Trollius 
europaeus, løvetann Taraxacum sp. og andre arter 
med gule blomster få samme navn. Noen steder, 
særlig på Vestlandet, har soleie også vært brukt 
som fellesnavn for markblomster i sin alminnelig-
het, uavhengig av blomsterfarge. «Ordet blomst 
brukar me helst med tanke på hagen eller prydtrei, 
på marki kallar me det gjerne solleia» fortalte en av 
Høegs (1974:21) informanter fra Sogn og Fjordane. 
Dermed kunne for eksempel skogstorkenebb Gera-
nium sylvaticum hete blåsoleie, og rød jonsokblom 
Silene dioica, raudsoleie.

Utbredelsen av navnet
Her til lands har navnet vært mest utbredt på Vest-
landet og nordover. På Vestlandet er uttalen soleie 
eller soleia, de fleste steder med trykk på andre 
staving (som akeleie). Fra Trøndelag og nordover er 
uttalen solei, soløy eller soløya, med trykk på første 
staving. På Østlandet har navnet vært lite brukt, og 
her har de mange steder i stedet sagt smørblom 
om engsoleie og bekkeblom om soleihov. Aasen 
(1860) oppgir imidlertid soleiblom eller soleimblom 
fra Telemark. Navnet er også kjent på svensk i for-
men solöga eller solögja, men ikke særlig vanlig. 
På dansk er navnet ukjent. Utenfor Skandinavia 
forekommer navnet som sóley på islandsk og sólja, 
sølja eller sóleya på færøysk, også her fortrinnsvis 
om engsoleie og soleihov (Rasmussen 1923 og 
1950, Steindórsson 1978). Landt (1800) forteller 

imidlertid fra Færøyene at navnet kunne bli brukt 
om nesten alle gule markblomster.

Soløye?
Strøm (1762–68) bruker formen sol-øie og Gun-
nerus (1766–72) soløje, og tradisjonelt har navnet 
vært forklart som «soløye» (Landt 1800, Falk og 
Torp 1903–1906, Norsk ordbok 1966–, Landrø og 
Wangensteen 1986, Hovdenak et al.1986). «Soleie 
er nok «soløye» – etter blomstens form og sterke 
farve» skriver etymologen Rosbach (1984), og trek-
ker sammenligning med det engelske plantenavnet 
daisy = tusenfryd Bellis perennis, som han tolker 
som day's eye = sola.

Ivar Aasen hadde imidlertid en annen oppfatning 
av navnet. I herbarienotatene (Lid 1941) skriver 
han: «Navnet Soleie skrives baade af Strøm og 
Flere «Soløie», og det synes som man almindelig 
antager det at være sammensat af Sol og Øie. Men 
jeg tror imidlertid ikke at ordet har denne Oprindelse. 
Et Øie hedder i Almuesproget hverken «Øie» eller 
«Eie», men derimot «Aue» ligesom det Gammelnor-
diske Auga; og der er kun saare faa Tilfælde, hvori 
«Øie» bruges som Efterligning af det fornemmere 
Sprog, og da er dette Ord et Neutrum, hvorimod 
«Soleie» er Femininum».

Hvis Aasen hadde rett – og mye tyder på det 
– må de litterære formene soløie, soløje være mis-
forståtte etymologiseringer av navnet. Det samme 
gjelder de svenske formene solöga eller solögja. 
Solauga er et helt annet ord som betyr solskiva sett 
gjennom røyk eller tåke (Aasen 1873). Det danske 
plantenavnet soløje = solrose Helianthemum num-
mularium er laget av botanikeren Viborg og har 
ingen sammenheng med soleie.
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Figur 1. Engsol eie er med på å sette farge på jordbrukslandskapet.
Meadow buttercup contributes to the colours of agricultural land scape.
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Soløy?
Heller ikke den færøyske plantenavnforskeren 
Rasmus Rasmussen (1923) trodde navnet hadde 
noe med øye å gjøre. På Færøyene brukes navnet 
først og fremst om soleihov, som her vokser i store 
mengder på fuktig eng. Rasmussen tok utgangs-
punkt i den færøyske formen sóleya. Dette tolket 
han som «sol-øy», dvs. flekk som skiller seg fra 
omgivelsene ved at sola skinner på den, og forklarte 
navnet med at de tette bestandene av soleihov på 
avstand kan ha blitt sammenlignet med flekker med 
sol. Forklaringa høres imidlertid lite overbevisende 
ut, og ingen ser ut til å ha gått videre med den. 

Solblomst
På Sunnmøre hadde Aasen hørt kortformen 
«leie» om soleie i tale til barn. Derfor mente han 
at etterleddet måtte være -leie eller -legja, og ikke 
-eie, og satte navnet i sammenheng med danske 
plantenavn som kabbeleje = soleihov og volverleje 
= solblom Arnica montana. Hvordan etterleddet 
skulle tolkes, var han imidlertid ikke sikker på. I 
herbarienotatene og den første utgaven av ordboka 
(1850) antok han at leie, legja kunne være samme 
ord som lilje, men i ordboka av 1873 var han mer 

forsiktig og nøyde seg med å slå fast at «den sidste 
Deel er dunkel og maaskee forvansket».

På jysk har det vært ei rekke plantenavn som 
ender på -leje (noen ganger skrevet -lege, som 
uttales på samme måte). I tillegg til kabbeleje og 
volverleje, har vi for eksempel smørleje og gulleje, 
som begge har vært brukt i betydningen engsoleie 
(Lange 1959). I Ordbog over jyske almuesmål 
skriver Feilberg (1886) at lege på jysk er «det 
almindelige navn på vilde blomster», og i Dansk 
Dialect-Lexikon forteller Molbech (1841) at «Lege, 
pl. Leger ... bruges om Mark-Blomster af ethvert 
Slags». Alle planter som på jysk har navn som 
ender på –leje, har vakre, iøynefallende blomster, 
og sannsynligvis betyr ikke leje annet enn blomst, 
dvs. markblomst (Furuset 2012). Dermed kan vi 
tolke soleie som «sol-leie» = solblomst, der forled-
det går på fargen av blomstene. Alle de «egentlige» 
soleiene har skinnende, gule blomster som har blitt 
sammenlignet med sola.
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Figur 2. Ingen andre kunstnere har som Nikolai Astrup brukt soleihov til å skildre den frodige vestlandsnaturen. Her ser vi maleriet 
«Juninatt og gammelt vestlandstun» (1900–1908), men samme motiv finnes også i andre versjoner, som «Soleienatt» og «Soleie 
og regnbue». Soleihov inngår også i ei rekke andre arbeider av Astrup.
No other artists have used marsh marigold in the way Nikolai Astrup depicted the luxuriant nature in Western Norway. Here we 
see the painting «June night and traditional farm houses from Western Norway» (1900–1908), and the same subject also occurs 
in other versions, like «Marsh marigold night» and «Marsh marigold and rainbow». Marsh marigold also enters into a number of 
Astrup’s other works.
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