
Beskrivning: Fjädernejlika med en behaglig, kryddig 
doft som ger sig till känna särskilt om kvällarna. 
Vita blommor med fransiga kronblad och ett 
mörkt rosalila öga i mitten. Blommorna blir upp 
till 3,5 cm i diameter. Bladverket är dekorativt med 
smala, grå blad.   

Höjd: 25 cm 

Blomtid: Vid provodling har nejlikan gått i blom  
i mitten av juni. Blomningen sträcker sig över cirka 
tre veckor. Ofta kommer en andra, mindre blom-
ning under tidig höst.  

Blomfärg: Vita blommor med ett mörkt rosalila 
öga i mitten. 
 
Historia: Fjädernejlikan har fått sortnamnet ’Marie-
berg’ efter gården på Orust där den odlades i början 
av 1900-talet. År 1919 anställdes Thyra för att sköta 
hushållet. Thyra var 16 år, uppvuxen i närheten och 
hade ett brinnande intresse för trädgård och växter. 
Thyra stannade på Marieberg fram till dess att hon 
gifte sig 1927. Samma år började hon anlägga en 
egen trädgård. Thyra fick delningar av flera växter 
från Marieberg, bland annat iris, luktviol, trädgårds-

viva, höstflox och så fjädernejlikan. Fram till år 1930 
tjänade Thyra på Marieberg, då gården blev museum.  
    På 1930-talet hade Thyras trädgård blivit en 
plats som det kom busslaster med folk för att se. 
Hon odlade stenpartiväxter och rabattperenner 
och plockade in vilda växter från naturen. Fjäder-
nejlikan planterades i bergsskrevor eller så att den 
klängde över en soluppvärmd sten i rabatten.  
    Växtintresset gick i arv till Thyras dotter Rosa 
som skaffade egen trädgård i 20-årsåldern. Rosa 
fick delningar av växterna från Marieberg och det 
är i hennes trädgård som växterna bevarats fram 
till idag. Även de berättelser om varifrån växterna 
kommit och hur länge de odlats, har hon varit noga 
med att bevara.   

Insamlad: På Orust, Bohuslän.  
 
Odlingsanvisning: Fjädernejlikan blommar bäst när 
den planteras i full sol. Den är torktålig och trivs 
både i sandblandad, väldränerad jord och vanlig 
trädgårdsjord. I trädgårdsjord kan den få ett mindre 
stabilt växtsätt. Plantorna bildar täta tuvor som 
snabbt breder ut sig om de trivs. En trevlig kantväxt! 
Blomningen förlängs om vissna blommor tas bort. 
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