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Audiens hos prinsessan Tuvstarr? 
 
Det är i slutet av februari, några dagar efter föreningens bildvisning med starrtema. 
Termometern visar fyra grader i skuggan och snödropparna knoppas i fjärrvärme-
ledningens artificiella vår. Samhället i övrigt har tagit en tillfällig paus från finans-
krisen och resonerar om möjliga namn på den nyfödda prinsessan. Alla medier av 
betydelse har − var och utifrån sina utgångspunkter − ett namnförslag. Trollius vill 
naturligtvis inte vara sämre och föreslår naturligtvis prinsessan Tuvstarr. Tänk bara 
vilket lyft detta namn skulle vara för intresset för släktet Carex i konungariket! 
Dessutom har det förståss en både litterrär och konstnärlig klang värdig en prinsessa 
och i linneansk anda skulle flickebarnet kunna avporträtteras bärande "sin ört" i 
handen. 
 
Men det blev naturligtvis inte Tuvstarr, utan istället Estelle. Men om bara ett par 
månader kan vi se tuvstarren i fullt flor på föreningens traditionsenliga säterdalstur. I 
år måste jag också − inspirerad av bildvisningen − ge mig iväg till sandmarkerna i 
Gustafs och leta åsstarr. Och den där fågelstarren i Garpenberg skulle man ju allt vilja 
se… Under vintern har vi också haft en bildvisning om orkidéer och inspirerad av 
den vill jag ge mig ut och leta efter sumpnycklar vid Blåkullberget och Valla mosse. 
Det får se till att bli vår snart om jag ska hinna med allt. 
 
Mycket i detta nummer handlar annars om mossor och lavar; växtgrupper som inte är 
speciellt rättvist behandlade när det gäller namn. Vanliga blomväxter som Rosa, 
Veronica och Linnea har alltid varit vanliga som flicknamn (och för den delen rov-
djur som Ulf och Björn till pojkar). Att svamparna aldrig blivit speciellt populära är 
rätt förståeligt; de har ju en benägenhet att (åtminstone de svenska) mest låta som 
skällsord ("Din j-a slemmurkling − Vad f-n säger du din slingerpicka") Mossorna 
borde å andra sidan kunna ge vissa idéer. Skulle prinsessan Mylia vara något att 
fundera på om det vankas ny tillökning i familjen? Ja, i alla fall hos kung Lilje-
konvalje av dungen… 
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