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Borstnejlika (Dianthus barbatus L.)
En äkta mormorsblomma är borstnejlikan, Dianthus barbatus L.,
som har funnits i Sverige i flera hundra år. Borstnejlikan är en
kortlivad flerårig ört som vanligen odlas som tvåårig (bienn).
Den är vacker i rabatten såväl som snittblomma, och den
självsår sig lätt. Den vegetativa delen av växten är nedliggande
medan blomstjälkarna sticker rakt upp, och bladen är
lansettlika och lite bredare jämfört med andra Dianthus.
Blommorna sitter i samlade knippen och doften är kryddig.
Blomfärgen kan variera mellan sorter, från vit över ljusrosa till
starkt cerise och mörkt vinrött. Kronbladen kan vara mer eller
mindre vitbrokiga, eller med vitt öga, och det finns även sorter
med fyllda blommor.
Runt blommorna sitter hylsblad som är fransade eller borstlika
och därav har den fått sitt namn både på svenska och latin (barba betyder skäggig). På engelska
kallas arten Sweet Williams, men av skottarna kan den också kallas, föga smickrande, Stinking Billys.
Kanske det syftar på ett skotskt nederlag mot hertigen prins William Augustus.
Under POMs fröupprop kom det in frö av en vacker borstnejlika från en gammal gård i Rällsjö och
som under lång tid vuxit i rabatterna och självsått sig. Den finns nu bevarad i NordGens frölager.
Denna lilla skönhet är en av alla de kära växter i gamla trädgårdar som sparats och odlats under
generationer. Vi är mycket glada om vi kan få frö från fler sådana älskade ett- och tvååriga
prydnadsväxter tillsammans med de historier som hör till dem. Kontakta Lena Ansebo på NordGen
eller via POM om ni har tips!
Text: Lena Ansebo, NordGen
Bild: Borstnejlika från Rällsjö (NGB17957). Foto: Svein Solberg, NordGen. © For NordGen use (for
other use: Please contact the photographer)
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