Krysantemum eller Asters
Chrysanthemum og Aster

Krysantemum eller Asters omfatter
talrige former, der er fremkommet ved
krydsninger mellem arter.
Stamformen vokser vildt i det fjerne
østen, hvor kinesere og japanere
eksperimenterede med forædling af
planten, længe før vor tidsregning.

Som navnet antyder finder man især
Strandasters på strandenge. Blomsten
er udbredt i alle egne af Danmark, hvor
bunden er fugtig.
Asters dyrkes overvejende som
snitblomst til buketter, eller som
prydplante i haver.

Asters blomstrer med kurveblomster i
et utal af farver, men deles op i typer,
alt efter blomstens opbygning:

De fleste arter blomstrer først sent på
sommeren og asters forbindes især med
snarlig afsked.

De anemone blomstrede asters, har
kraftige skivekroner og tungeformede
randkroner.

Kærestefolk frarådes derfor at give
hinanden asters.

De dekorative typer, har store
tungeformede randkroner, der aftager i
størrelse ind mod blomstens centrum.
De japanske typer har trådformede
kronblade og er uregelmæssigt bygget
op. De især dyrkes til dekorative
formål.
Fra Danmark kendes især Strandasters,
der blomster med lysviolette
randkroner og en lysende gul
skivekrone i midten. Den blomstrer i
sommerens slutning. Blomsterne sidder
yderst på den oprette stilk, der ofte har
flere sidegrene.

Kun få af de forædlede arter er
vinterhårdføre og vil man have flotte
asters i sin efterårshave, opnås det
bedste resultat ved at udplante nye
planter fra april til maj i en kraftig
næringsrig jord, der holdes fugtig og
gødes i løbet af sommeren. Man kan
også forsøge at bevare sine asters ved
at give dem et rigeligt vinterdække af
granris og visne blade.
Asters er en ’Maria’blomst og er
knyttet til dyrkelsen af jomfru Maria.
Den kan ses som dekoration på
adskillige malerier og ikoner.
Planten har arvet sit navn efter en
græsk/romersk gudinde, Astraria.

Ordet betyder stjerne og sigter
formodentlig til blomsternes
opbygning.
Ligesom den hellige jomfru stod
gudinden’Astraria’ for retfærdighed og
uskyld, hvilket selv for gudinder er et
ret besværligt ansvarsområde. Ifølge
den græske mytologi forlod Astraria

jorden i frustration over menneskers
syndige opførsel og lod sig omdanne til
det stjernebillede, der i dag kaldes
jomfruens stjernetegn.
I Middelalderhaven vokser Asters i
oldemors bed.

