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Bergklint, Centaurea montana 
Bergklinten, som blommar i juni, kommer 
ursprungligen från Central- och Sydeuropa, men 
trivs i våra trädgårdar. Ibland hittas den förvildad 
på ödetomter och vägrenar. Plantan blir mellan 30 
och 80 centimeter hög och är härdig långt upp i 
Norrland. 

Bergklinten är en trädgårdsväxt med gamla anor. Till 
England fördes den år 1596 och i Danmark kan den 
ha odlats på 1650-talet. I Tyskland blev klinten 
oerhört omtyckt, ja en riktig modeblomma, efter det 
att kejsar Wilhelm I (1797-1888) avslöjat att 

blåklinten var hans favoritblomma. Inte bara den vildväxande blåklinten utan också bergklint och 
strävklint blev på modet. I tyska perennböcker från början av 1900-talet kan man läsa att klint blir allt 
populärare för varje år som går. 

I svenska Tidning för Trädgårdsodlare från 1895 står att läsa om bergklinten Centaurea 
montana: "Hvem känner ej till och tycker om blåklinten, detta våra åkrars älskligaste och vackraste 
ogräs? Desto mer anmärkningsvärdt är det, att den växt, hvars namn vi satt som rubrik här ofvan, 
ännu ej är allmänt känd och odlad i de svenska trädgårdarne." Artikelförfattaren C. W. Lindwall 
räknar upp alla bergklintens fördelar: den är vacker, lättodlad, lättförökad och härdig. Men i slutet av 
artikeln finns det ett tillägg, skrivet av redaktör Erik Lindgren. Han skriver "Centaurea montana har 
sedan omkring 20 år tillbaka odlats å Landtbruks-Akademiens Experimentalfält, så att vi kunna intyga 
att hvad förf. här ofvan skrifvit är sant. /./ Men den besitter, oaktadt verkligen vacker, en egenskap 
som just icke gör den särdeles kärkommen i trädgården. Den tyckes nemligen vara hardt när omöjlig 
att utrota der man en gång fått in den. Dessutom sprider sig växten, man vet knapp huru, till både 
möjliga och omöjliga platser." Han avslutar "Till följd af denna dess mindre älskvärda egenskap, 
uteslöto vi, på samma gång som en hel del andra fleråriga växter, som vi ansågo oss ej böra förorda, 
för flera år sedan Centaurea montana ur Experimentalfältets priskurant, men oaktadt vi sedan ett 
tiotal af år tillbaka ihärdigt bekämpat den, finnes här högst betydliga förråder, så att om någon vill 
hafva växten, kunna vi stå till tjenst med plantor deraf till godt pris." 

I svenska plantskolekataloger från förra sekelskiftet hittas till exempel C . montana 
coerulea (himmelsblå bergklint), C . montana alba (vitblommande), C . montana lilacina 
(rosenröd), C . montana rosea (rosenröd) och namnsorten C . montana 'Lady Florence Hastings'. 
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