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Hatad, förföljd, dödad, ja, det förstår väl de flesta, men älskad? Det 
är ju en liljebagge, en liljemarodör som helst inte lämnar något kvar åt 
slumpen (eller åt oss) när den väl fått smak på trädgårdens liljor. Förökar 
sig gör de också. Och larverna är äckligt kletiga, insmorda i sin egen 
avföring, och ett elände att kleta bort från bladen. Huvva! 

Kanske finns det bara en person i hela Sverige som älskar 
liljebaggen, och det är jag ... Det händer faktiskt att till och med jag dödar 
liljebaggar, den är en besvärlig liljeätare som inte förstår sig på liljors 
blomsterprakt. Men skulle jag bli helt utan de lackröda små skönheterna 
skulle jag bli ledsen. Titta på den bara! Självaste jultomten kan inte lacka 
ett paket vackrare!! 

Ta den i din hand och slut fingrarna försiktigt så den blir 
instängd, utan att skada den. Håll sedan din knutna näve mot örat 
och lyssna. "Släpp ut mig! " ber den allra vänaste röst där inifrån. (Fri 
översättning.) Mitt hjärta smälter, jag kan inte låta bli , jag släpper ut den 
igen. 

Men, larverna då? De där äckliga kletmostrarna? Äsch, de bara 
låtsas, och låter dig avskräckas av din egen fantasi . De äter liljeblad, och 
inget annat. Det som kommer ut och som de gömmer sig under, är inget 
annat än mosade liljeblad. Är det "äckligt"? inte särski lt. 

Hur det än är, jag älskar mina liljor också, det ÄR ett dilemma, 
jag instämmer. På något sätt får jag lösa ekvationen så ingen får övertaget 

Fig. l Lackröd är en bra benämning på 
liljebaggens, lilioceris lilii, tl!rg. 

och ingen går under. Jag kan göra burar av myggnät att ha över vissa Fig. 2 Larven gömmer sig under en 

liljor under issa känsliga perioder, styra över baggarna till de tillåtna reS!prnduktspure av liljeblad. 

restaurangerna, och inte låta dem föröka sig obegränsat. Första gänget baggar under tidig vår, ryker. Alltid slinker 
någon undan, tack och lov. Sedan tar jag bort ägg, alltid missar jag några tack och lov. 

För hur det än är, jag vill inte förlora dessa vackra, pratande juveler i min trädgård, som inte ens själva 
jultomten kan slå när det gäller lackning. 

Fig.3 . Manipulerad bild. Nykläckta klarröda ägg, lite äldre ägg som mörknat, nykläckta larver och den vuxna skalbaggen. Observera den 
lilla klothoppstjärten intill äggen. 
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