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NOTISER – EXTRAMATERIAL

P å Elmia Garden 
p resenterades sex 
n yheter under v aru

märket Grönt Kulturarv som 
kommer finnas ute i handeln 
till 2020. Bland nyheterna hittar 
vi tre rosor, en perenn och två 
köksväxter.

Åbrodd, Artemisia abrotanum 
’Predikoväcka’ 
Fjärderlika, friska blad som 
bildar en formstark kudde. 
Namnet kommer från den 
äldre traditionen att lägga några 
kvistar åbrodd i psalmboken att 
dofta på under predikan för att 
inte somna i kyrkan. Fungerar 
som solitär, i samplantering 
eller som häck. Klipps ner 
ordentligt på våren. 

Bukettviol, Viola x williamsii 
’Ullas Favorit’
’Ullas Favorit’ har fått namnet 
efter Ulla som växte upp med 
en trädgårdsälskande pappa i 
Småland på 1930– och  
1940–talet. Med väldoftande 
ljust lila blommor blommar 
den från maj ända in i oktober 
och blir cirka 20–25 centimeter 
hög. Den är fin som kant– och 
stenpartiväxt. 

Grönmynta, Mentha  
spicata ’Fägre’
’Fägre’ går att lokalisera till 
V ästergötland någon gång på 
1930–talet. För bästa smak 
s kördas grönmyntans blad 
innan den hunnit gå i blom. 
Den är anspråkslös men trivs 
bäst i humusrik jord och i 
vindskyddat läge. Sorten pryder 
sin plats och om den får gå i 
blom lockar den bin och fjärilar 
till sig. 

Rugosa–ros, Rosa (Rugosa–
Gruppen) ’Gryts Bruk’
Är en tidigare okänd sort men 
kan mycket väl vara en hybrid 
med lokalt ursprung i Närke, 
troligtvis i trakterna av Gryts 
bruk. Buskrosen går att hitta i 
ett flertal trädgårdar i trakten. 
Skjuter förhållandevis få rotskott 
och trivs bäst i zon 1–5. Blom
färgen skiftar från mörkrosa till 
ljust svagt blå–tonad rosa. 

Bourbon–ros, Rosa (Bourbon–
Gruppen) ’Great Weastern’
Denna buskros förädlades i 
Frankrike 1840 och salufördes 
första gången i Sverige 1845. 
Idag finner vi rosen i många 
äldre trädgårdar. Den doftar 

Nytt från 
Grönt Kulturarv

starkt och aromatiskt av tropisk 
frukt. Blir omkring 1,5–2,5 
meter hög. 

Gallica–ros, Rosa (Gallica– 
Gruppen) ’Pustebacken’ 
’Pustebacken’ har odlats sedan 

1800–talet i Sverige och den är 
särskilt vanlig i södra Sverige. 
Denna ros skjuter ofta rotskott 
när den odlas på egen rot och 
blomskotten ger ibland upp till 
fem blommor. 

Källa: POM, Grönt Kulturarv 

Årets perenn

Å rets Perenn 2020 
är gillenia, Gillenia 
t rifoliata, som försik

tigt skapar harmoni i rabatten 
med sin ljuvliga, skira blom
ning och anslående höstskrud. 
Gillenia är långlivad och lätt
odlad med ett robust växtsätt 
och minimalt skötselbehov. 

I trädgården trivs den allra 
bäst i sol till halvskugga och i 

väldränerad jord med normal 
tillgång till fukt. Gillenians vita 
blommor med röda foderblad 
blommar långt in i augusti 
och lyfter egensinniga rabatt
grannar genom att mjuka 
upp och binda samman. Den 
är vacker i sig själv men som 
lagspelare gör den underverk 
för helheten. 

Mikaela BergemalmEtt helt självklart val om vi frågar trädgårdsprofilen John Taylor, som 
också var den som presenterade vinnaren.

Åbrodd ’Predikoväcka’

Gallica–rosen ’Pustebacken’ Foto: Lars–Åke Gustavsson
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Frönyheter

N elson Garden vill 
med sina frönyheter 
för 2020 få fler att 

upptäcka hur avkopplande och 
välgörande odling kan vara. I sor
timentet finns också blommor 

som passar särskilt bra till buket
ter och som gör det möjligt att 
skapa sin egen snittblomsodling.

De vill också slå ett slag för 
odling av lite mer exotiska 
grödor som vatten melonen 

’Little Darling FI som inte blir 
så stor och därför hinner mogna 
i skyddade lägen, även längre 
norrut.

Fler exempel på frö nyheter är; 
Aubergin ’Teresa’ F1, Grönkål 

'Emerald Ice', Luktärt 'Spencer 
Arthur Hellyer', Blåärt 'Blauws
chokker' ekologiskt frö, Lejongap 
'Lipstick Silver och Zinnia Takii's 
Choice

Källa: Nelson Garden

Tolkar tiden genom  
vaser och buketter

I nterflora och Barnebys, 
en söksajt för konst, 
design och antikviteter 

har ingått ett samarbete där de 
t illsammans tolkar ett århund
rade av tidstypiska vaser och 
därtill skapat moderna och stil
trogna blomsterarrangemang 
som passar till.

Tillsammans har de valt ut en 
antal vintagevaser. Vaserna har 
sedan med hjälp av VMfloristen 
Sofie Danielsson Söhr matchats 
med moderna tolkningar av 
tidstypiska buketter. 

– Blommor har sedan århund
raden varit en av våra viktigaste 
inredningsdetaljer, så blomva
sen har länge haft en central 
roll i de svenska hemmen. I 
stort sett vartenda hushåll har 
ett skåp eller en hylla med en 
blandning av gamla och nya 
vaser i olika stil och material, 
säger Pontus Silfver stolpe, grun

dare av Barnebys vars förhopp
ning är att samarbetet ska få fler 
att återupptäcka gamla vaser 
och hitta tillbaka till bortglömda 
formgivare och material.

Interflora i sin tur ser samar

betet som en del i en strategi för 
att attrahera den medvetna och 
designintresserade konsumenten 
och visa på den kreativa höjden 
på deras floristers hantverk. 

Källa: Interflora

Wilhelm Kåges serie Argenta för Gustavsberg slog 
stort bland krukorna. Floristen Sofie Danielsson Söhr 
har grupperat dem på ett modernt sätt och fyllt dem 
med buketter av riddarsporre, pion, liljor, nejlikor, 
topplilja och trädgårdsiris.Foto: Terez Gil

Vintage-urna från 1920-talet, som här fyllts med 
klematis, ros, nejlika, blomstermorot, tistel och 
eukalyptus.
Foto: Terez Gil

Den enkla och sobra formgivningen ersattes därefter av 1960- och 
1970-talets sprudlande och explosiva design. Plasten slog igenom med 
dunder och brak. Keramikvasen på bilden skapad av Mari Simmulson 
och Upsala-Ekeby kommer från Bacchus Antik. Foto: Terez Gil

My delar med  
sig av sina  
odlingstips

Framöver kommer vi att få 
följa My Feldt och ta del av 
hennes tankar och känslor för 
olika växter genom Blomster
främjandets olika kanaler. 

Många av oss känner igen 
My som stjärnkonditorn 
från TV där hon har tävlat i 
bakning, medverkat i TV4 
Nyhetsmorgon och har haft ett 
eget TVprogram – Mys bröllop. 
My har tidigare varit kock på 
stjärnkrogar i London och 
Stockholm och nu driver hon 
ett hyllat konditori i Halmstad 
samtidigt som hon skriver på 
sin andra bok.

Hennes förhållande till 
växter är minst sagt glädjefullt. 

– Jag tror att om inte blom
mor hade funnits, så hade 
jag knappt levt. Det finns 
så mycket livslust, tröst och 
glädje i blommor. Ända sedan 
jag var liten har min mammas 
stora intresse för blommor 
varit en del av mitt liv. Min 
mamma älskade blommor och 
hon lärde mina syskon och 
mig namnen på såväl blom
morna som ogräsen, gav oss 
floror i födelsedagspresent och 
tog med oss på upptäcktsfärder 
i naturen. Jag delar upp tiden 
på året efter växter, våren är för 
mig till exempel tiden då man 
åker till trädgårdsmästaren och 
väljer penséer i växthusen.

Källa: Blomsterfrämjandet


