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INNEHÅLL

VILL DU SKICKA IN BIDRAG? 
Gör så här: Skriv gärna text i ett Word-dokument. Foton skickar du inte i 
Word-dokumentet utan separat som bilder (oftast jpeg) med så hög upplös-
ning som möjligt. Vi är tacksamma om du namnger fotona så att de är lätta 
att anknyta till texten. Skriv även fotograf (vit mårbacka_karin svensson.jpg). 
Det går också bra att skicka in handskriven text samt vanliga pappersfoton. 
Glöm inte att namnge fotografen. Skicka till: pelargonbulletinen@pelargon-
sallskapet.com eller per post till: (adress se sid 2)

OM MEDLEMSKAPET
Vi tillämpar rullande medlemskap. 
Det betyder att Du är medlem ett 
år från inbetalningsdagen oavsett 
när på året Du betalar. Vi håller 
i vårt medlemsregister reda på 
när det är dags för Dig att förnya 
medlemskapet och skickar då i god 
tid ut ett nytt inbetalningskort. Det 
är viktigt att Du betalar Din avgift 
före den 25:e i den månad Du får 
inbetalningskortet för att Du skall få 
nästa Pelargonbulletin. På inbetal-
ningskortet finns information om 
Ditt medlemsnummer och när Ditt 
medlemskap skall förnyas. I den 
fyrsiffriga koden står de två första 
siffrorna för år och de efterföljande 
siffrorna för månaden då Ditt med-
lemskap löper ut, ex. 1510 betyder 
oktober 2015. 

Familjemedlemskap löper parallellt 
med ett huvudmedlemskap och gäl-
ler endast för familjemedlem som 
bor på samma adress.

Har Du glömt att betala Din med-
lemsavgift och Pelargonbulletinen 
har uteblivit? Fullbetalande med-
lem får tidningen om betalningen 
är gjord innan brytdatumet då med-
lemslista skickas till tryckeriet. Bryt-
datum är sista vardagen månaden 
innan tidningen kommer ut.

Nr 1 - brytdatum 31 januari 
Nr 2 - brytdatum 30 april 
Nr 3 - brytdatum 31 juli 
Nr 4 - brytdatum 31 oktober

Har Du inte betalat innan dessa da-
tum får Du ingen tidning retroaktivt. 
Vill Du ändå ha tidningen går den att 
köpa genom PS-shopen.

VILL DU ANNONSERA I PELARGONBULLETINEN?
Priserna gäller tryckfärdiga annonser. En avgift på 500 kr tas ut för att göra 
varje icke tryckfärdigt bidrag färdigt för tryck. Rabatter vid upprepade an-
nonser. Rabatterat pris gäller för annons som införs i flera på varandra föl-
jande nummer av tidningen.

1 nummer
Ordinarie pris

4 nummer
15% Rabatt

3 nummer
10% Rabatt

2 nummer
10% Rabatt

Helsida (A4) 3 000 :- 10 200 :- 8 100 :- 5 400 :-
Halvsida (A5) 1 500 :- 5 100 :- 4 050 :- 2 700 :-
1/4 sida (A6)  800 :- 2 720 :- 2 160 :- 1 440 :-
1/8 sida (A7)  450 :- 1 530 :- 1 215 :-  810 :-

Medlemsavgift 250 :-

Familjemedlemskap 100 :-

Medlem ej bosatt i Sverige 350 :- 

BANKGIRO: 5352-6828

IBAN SE91 6000 0000 0004 0075 2948

SWIFT: HANDSESS

Omslagsfoto: ’Mårbacka Harald’ 
Foto © IUlla Holmberg

Design och layout: Adam Appel
Redaktör: Monica Norgren

MANUSSTOPP OCH  
UTGIVNING 2019 
 

Nr 1:  15 januari ..Utgivning i mars. 
Nr 2:  15 april .......Utgivning i juni. 
Nr 3:  15 juli ..........Utgivning i september. 
Nr 4:  15 oktober Utgivning i december.

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera insänt material. Respektive 
artikelförfattare ansvarar för sin text och 
insända bilder. Åsikter som framförs i ar-
tikel/insändare är författarens. Eftertryck 
av allt publicerat material är förbjudet 
utan föreningens/ författarens tillstånd. 

Organisationsnummer:  
817604-8232

Tryckeri: TelloGruppen AB

En betald länk på vår hemsida ger 20% rabatt på annonskostnader i 
Pelargonbulletinen. Priser på länkplats – se hemsidan.
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En ledarmot har ordet...

Referat från styrelsen   maj, juni och augusti
 

• Styrelsen arbetar med motionen till årsmötet. Den handlar om att skapa en bok/samling med 
pelargonbilder. Styrelsen undersöker olika sätt att tillgodose förslaget inom rimliga ekonomiska gränser. 

• Styrelsen har utsett ytterligare ett kontaktombud i Norge: Heidi Namlos. I Södermanlands län är Lena och 
Morgan Fredriksson nya länsansvariga, Elisabet Olow och Lillemor Frisén kontaktombud. 

• Styrelsen har beslutat att även i år ge ut en almanacka. Den medföljer Pelargonbulletinen nr 3/19. 

• Styrelsen har beslutade i maj att vid nytryck av odlingsråden ska det införas IBAN och Swift-nr, de finns nu i 
Bullen, tex bullen nr 2/19 på sid 3. 

• Styrelsen har möten på följande datum under hösten 2019: 22.8, 9.9, 16.10, 13.11 och 18.12.

Hejsan

Ingela Otterljung heter jag för de som inte redan vet. Bor i Uppsala.
Har varit pelargontokig sedan början av 2000 då jag gick med i sällskapet.
Det började med ett besök på Botaniska i Uppsala, där fanns Veronica Wägner och Barbro Haddleton och 
representerade PS. Många fina plantor stod uppdukade, och frestelsen var enorm. Köpte naturligtvis några stycken 
men kommer inte ihåg vilka sorter vilket vore lite intressant så här många år efter för att se om sorterna fortfarande 
finns hos mig och kanske är favoriter.

Har också tidigt engagerat mig i föreningen, började 
jobba på mässan också i början på 2000 kommer dessvärre inte ihåg årtalet 
men vet att Kerstin Kreutz- Sabel var ordförande. Likaså har jag också haft olika 
förtroendeuppdrag genom åren såsom kontaktombud, materialförvaltare, 
ledamot i styrelsen, revisor och nu återigen ledamot i styrelsen och fröförmedlare. 

Jag har varit lite av en periodare när det gäller samlandet. Har redan från första 
början tyckt om brokbladigt och det håller fortfarande i sig. Stjärnor hade jag en 
period och då hade jag ganska många, nu är det mycket sällan jag införskaffar 
några.  Engelska likaså var också en period och hade en hel del men nu är det är det 
inte så många kvar men jag tycker fortfarande om dom. Problemet för mig är att blir 
det för många i växthuset under min vinterförvaring blir det för mycket vita flugor. 
Just nu sitter jag om kvällarna och paketerar fröer samt börjat tagit sticklingar av 
doftisar, engelska, uniker och även en del zonaler. Klipper samtidigt ner dom väldigt 
hårt. Har aldrig tordats/velat klippt dom så hårt som jag gör i år så jag ser framemot 
nästa år för att se hur dom ser ut, och om dom överlever min hårda beskärning. 

Ha det gott önskar
 Ingela Otterljung
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Nu är Frörean igång…
Vi gör plats för årets skörd genom att  

sälja ut 2018 års fröer till halva priset (5 kr/ påse).Det finns 

många sorter kvar. Du hittar listan på  

hemsidan eller skickar efter den från Ingela Otterljung,  

Blåhakevägen 36,  75652 Uppsala . 

Lämna beställningen till nedanstående mailadress eller skicka brev

• Jag meddelar hur många fröpåsar du får (en del kan ta slut) 

• Betala in summan på PS bankgiro 5352-6828 eller swish 1232 592 004

 • Jag skickar beställningen

’Sofia’
Foto: Carina Andersson

’Pelargongaragets Carina’
Foto: Carina Andersson

Sutarve Pelargoner har flyttat till Alingsås och fortsätter med 
sin verksamhet med odling och försäljning av pelargoner

Sutarve Pelargoner, Sjömansvägen 7, 441 50 Alingsås 
www.sutarve.se Mail: sutarve_gotland@hotmail.com Tel: 0730-453875

Öppettider: 

Lördagar - söndagar 11 - 16

Beskåda en av världens största samlingar av speciella pelargonsorter!
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Den nationella 
pelargonutställningen 2019

Lördagen 10 augusti bjöd på varmt väder men något 
ostadigt. Det var sjunde året som nationella pelargon-
utställningen arrangerades. Den flyttar runt på olika 
orter i landet, och hålls oftast två gånger på varje ort. 
Och nu var det andra gången här.

Precis som i fjor hölls årets pelargonutställning i Exer-
cishallen inte långt från Konsthallen i Landskrona. Sam-
tidigt pågick Landskrona Trädgårdsgilles trädgårds-
marknad ute i parken.

Den stora Exercishallen delade vi med Gåsakviltarna. 
De hade en stor textil utställning ”tusen och en lapp” 
med många olika vackra skapelser i ena halvan av lo-
kalen. I den andra halvan hade vi dukat upp långbord 
med pelargoner. Båda utställningarna lockade många 
besökare.

I år var det 8 utställare som tillsammans bidrog med 
75 plantor i 18 klasser. En av klasserna var Samplan-
tering där 3 plantor ska ingå i samma kruka. Domare 
var Stephen Pollard från England och bisittare var vår 
egen Veronica Olsson. Veronica hade bjudit in mig att 
följa bedömningen. Det uppskattade jag och det var 
mycket intressant

Domarens bedömning utgår från 100 poäng och se-
dan dras poäng av om plantan har några brister. I reg-
lerna har de olika grupperna olika många maxpoäng 
för växtkvalitet, bladverk, blomställning och arrang-
emang. Som exempel tar jag zonaler (ej brokbladiga) 
kontra tricolor (trefärgade) zonaler. I dessa fall är möj-
liga poäng för bladverk 20 för zonal och 45 för tricolor, 
och för blomställning har zonal 45 möjliga poäng och 
för tricolor är det 20. Det visar tydligt att ett flerfärgat 
bladverk är plantans höjdpunkt, medan zonalen be-
döms mer utifrån blomningen. 

Det var fascinerande att se domaren agera vid plantor-
na. Han tittar så att plantan står i kruka i rätt storlek för 
aktuell pelargongrupp. Han tittar på plantans helhet, 
sedan går han in på bladverket och blommor. Är plan-
tan fräsch och ren, är bladverket friskt och symmetriskt. 
Han studerar blommorna, finns där visset material, hur 
många blommor är det, hur mycket knopp är det.

Domaren lyfte och vred på plantorna, pillade på blad 
och blommor, räknade blommor och i huvudet räk-
nade han poäng. Stephen och Veronica diskuterade 
emellanåt och i vissa fall var de helt överens.

Stephen Pollard bedömer 
’Rushmoor Alicia’
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Den nationella 
pelargonutställningen 2019

Ingela Otterljung hade tidigt valt ut några plantor som 
hon ville ställa ut. Hon pysslade om dem under året 
enligt de råd Stephen Pollard har lämnat till Svenska 
Pelargonsällskapet för att just dessa skulle bli utställ-
ningsplantor. Men när det väl var dags så var inte alla 
fina. Så hon tog en runda bland sina pelargoner. Hon 
hittade några som hon tyckte såg bra ut, då fick de följa 
med istället. Faktiskt tog hon med någon planta fast 
att hon inte var helt nöjd med hur den växte, men den 
blommade fint.

Håkan Olsson sa ungefär samma sak. Hans tips var att 
vrida på plantorna ofta och regelbundet så att de får 
ljus runt om. Då blir de inte snedväxta eller får en ”bak-
sida”. Håkan tyckte det var roligt att ställa ut och bidra 
till att visa upp hur många olika pelargoner det finns. 
Både Ingela och Håkan fick 1:a pris i var sin grupp 
och ytterligare något pris med sina plantor.

Pristagarna ärades både med rosett vid utställningspe-
largonen och på scenen på Trädgårdsgillet.

Bredvid utställningsborden i Exercishallen sålde några 
medlemmar sticklingar och sällskapet själv sålde bland 
annat PS favoritpelargon för 2019 Unicorn Zonartic 
Bride. Ute på Trädgårdsmarknaden deltog åtta andra 
medlemmar, de flesta skåningar men några långväga, 
med sticklingsförsäljning och goda råd om pelargon-
odling.

Text och foto: Ulla Holmberg

Tyvärr var det några utställare som hade valt fel kruk-
storlek till sin planta och i något fall placerat sin planta 
i fel grupp gällande färger på blad, tvåfärgade eller 
trefärgade. Men förutom det så var det en väl utförd 
utställning. Så många olika färger och former på både 
blad och blommor, växtsätt och storlek, arter och för-
ädlade, kulturarv och nyheter visades upp. Inte undra 
på att alla jag pratade med tyckte det var en fantastiskt 
fin pelargonutställning. Sådan mångfald. Många besö-
kare undrade om allt verkligen var pelargoner! Jodå så 
är det ju.

Utställningsbord för öppen klass

Stephen Pollard Gunnel Carlsson Veronica Olsson

Utställningsbord för samplanteringar

Stefan Lövgrens utställningspelargoner
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’Pac Antik Orange’
 Zonalpelargon enkel 

Ingela Otterljung

’Mårbacka Harald’   
Zonalpelargon dubbel              
Patrik Andersson

’Deerwood Darling’
Zonalpelargon miniatyr            
 Eva Nielsen

’Honeywood Suzanne’
 Zonalpelargon dvärgväxande  
Susanne Olsson

’Golden  Chalice’ 
Zonalpelargon – brok-
bladig i två färger   
Ingela Otterljung

’Steffens Lapita’
Stjärnpelargon dvärg
 Eva Nielsen

’Freshwater’
Stjärnpelargon miniatyr
Lena och Morgan 
Fredriksson

‘Carefree’ 
Unikpelargon
Veronica Olsson

’Olga Shipstone’   
Doftpelargon
John Nielsen 

P. luridum 
Vildart som vuxit naturligt
Veronica Olsson

Nationella pelargonutställningen 2019 genomfördes i samband med Trädgårdsgillet  

i Landskrona den 10 augusti. 

Steven Pollard, professionell domare från England, bedömde bidragen och utsåg vinnare i de olika klasserna.
Stort Grattis till alla pristagare! Här nedan ses vinnarna i varje grupp:

’Excalibur’ 
Zonalpelargon – brok-bladig 
med trefärgade blad 
Eva Nielsen

’Rushmoor Alicia’
Stjärnpelargon  
Patrik Andersson

Best in show!

‘Morwal’, ‘Ibiza’ 
och‘Odensjö Tintomara’  
Samplantering
John Nielsen

’Morlens Kenzo’
Zonartichybrid
Lena och Morgan Fredriksson

‘Crocetta’
Hängpelargon
John Nielsen

‘Eva’ 
Änglapelargon 
Håkan Olsson



‘Morwal’, ‘Ibiza’ 
och‘Odensjö Tintomara’  
Samplantering
John Nielsen

Best in show!

 

Klass                     Utställare             Pelargonens namn              Placering

Zonalpelargon – enkel        Ingela Otterljung       Pac Antik Orange            1
                        Eva Nielsen   Summer Storm            2
                       John Nielsen   Odensjö Nocturne              3

Zonalpelargon – dubbel     Patrik Andersson  Mårbacka Harald             1
                       Eva Nielsen   Alexander J Hagemo            2
                      John Nielsen    Odensjö Tintomara            3

Zonalpelargon – dvärg        Susanne Olsson     Honeywood Suzanne    1
                       Eva Nielsen      Odensjö Felicia              2
                       John Nielsen        Elnaryds Bam Bam              3
   
Zonalpelargon – miniatyr    Eva Nielsen      Deerwood Darling              1
                        Eva Nielsen      Brookside Melody            2
                       John Nielsen        Deerwood Darling              3

Zonalpelargon – brok-
bladig i två färger              Ingela Otterljung   Golden Chalice             1

Zonalpelargon – med
trefärgade blad                Eva Nielsen        Excalibur                1
                    John Nielsen       Kumuzura     2

Stjärnpelargon                   Patrik Andersson   Rushmoore Alicia               1
                     Eva Nielsen      Bronze Butterfly               2
                    Eva Nielsen       Gosbrook Robyn Louise    3

Stjärnpelargon – dvärg     Eva Nielsen       Steffens Lapita               1    
                     John Nielsen       Gosbrook Snowcap               2
                    Håkan Olsson       Steffens Dreamstar               3

Stjärnpelargon – miniatyr               Lena och Morgan         Freshwater     1
                    Fredriksson
                     John Nielsen       Bonny                                    2
                     Ingela Otterljung       Scottow Sparkler            3

Zonartichybrid                   Lena och Morgan         MorLens Kenzo              1
                                          Fredriksson

Hängpelargoner               John Nielsen      Crocketta              1

Doftpelargoner                 John Nielsen     Olga Shipstone             1
                      Veronica Olsson      Cy´s Sunburst              2
                   Eva Nielsen      P.́ Fragrans´ 1              3
          
Unikpelargoner              Veronica Olsson            Carefree                1
                  Veronica Olsson     Sweet Success              2

Änglapelargoner             Håkan Olsson     Eva                1
                  Håkan Olsson    Sofie                2
                  Veronica Olsson     Fringed Jer Rey               3

Vildart som vuxit  naturligt         Veronica Olsson           P. luridum               1
                  John Nielsen     P. acetosum variegatum     2
                  Lena och Morgan     P. parviflorum            3
                    Fredriksson   

Primärhybrider               Veronica Olsson           P. carnosum x P. fulgidum               1
                Veronica Olsson  P.́ Cortusina´    2
                Susanne Olsson  Deerwood Lavender Lad   3

Samplantering            John Nielsen  Morwal, Ibiza  
       och Odensjö Tintomara     1
    Eva Nielsen  Lotta Lundberg, Charmy Arabelle       
        och Fairy Li        2  

   Eva Nielsen  Gosbrook Ryan David x 2    3 
      och Laced Sugar Baby
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Hederspriset  tilldelades Eva Nielsens ‘Boniface Butterfly’,
en fantastisk planta i för stor kruka.

9

Best in Show Patrik Anderssons 
‘Mårbacka Harald’
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Tidigt i höstas fick jag en förfrågan från Hovstallet 
om ett ev samarbete kring en pelargonutställning 
i Hovstallets trädgård under sommaren 2019. Min 
första fråga var: vad är Hovstallet och var ligger det? 
Det frågar sig en stockholmare som med råge fyllt 
pension! Svar var lätt att finna: Hovstallets uppdrag 
är att förse hovet med alla slags transporter från 
eleganta hästekipage till stora fina bilar. Man ordnar 
även transporter till alla officiella statsbesök. Hovstallet 
finns sedan slutet av 1800-talet på Väpnargatan 1, invid 
Dramaten i en imponerande röd tegellänga. Innanför 
de tjocka väggarna finns en vacker liten trädgård där 
pelargonerna skulle ställas ut. Bygget inrymmer stora 
ridhus till de ca 20-talet hästar som drar de vackra 
galavagnarna. Man anordnar visningar av Hovstallets 
samlingar och hästar.

 
Vi klev in i Hovstallet en kulen höstdag, blev förtjusta 
och blev snabbt överens om att samarbeta kring en 
utställning: vi erbjöd oss att designa utställningen, 
välja och skaffa pelargoner och skriva texter. Hovstallet 
skulle betala kalaset och sköta vattning och daglig 
skötsel.

Före jul 2018 beställde vi pelargoner hos bästa 
pelargonodlaren Sune Trygg och hans dotter Anne. 
De lovade att föda upp plantorna så att de till 
utplantering i juni skulle ha växt till sig ordentligt.   
Så var det då frågan: hur få tag på krukor, ställningar, 
helst skulle ju plantorna upp en bit från marken för att 
synas ordentligt. Min dotter Lia och jag skannade nätet 
ordentligt, jag frågade medlemmar om de hade krukor 
att bidra med. Vi ville ha lerkrukor, stora som små, dels 
för att de skulle stå stadigt, dels för att passa in i 1800-
tals miljön. Till slut hittade vi lerkrukor i olika storlekar 
till hyggliga priser, vi fick några från medlemmar, 
vidare köpte vi några fina balkonglådor till häng- och 
zonarticpelargonerna och några ställningar. Och så var 
det jorden. Det visade sig att Djurgårdsförvaltningen 

Pelargoner till Hovstallet Text: Anita Österlund 
 Foto: Lia Brockman

Margareta och Stina planterar

Hmm, det är knepigt att få till det…
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kunde bidra, så på planteringsdagen åkte Markus 
från Hovstallet och jag ut till den stora jorddepån på 
Djurgården och fyllde våra krukor med härligt gödslad 
jord. Dessutom fick vi en stor låda med pelargoner på 
köpet.
 
Vi ville i utställningen visa olika sorter av pelargoner 
och berätta om dem: stora plantor av Dr. Westerlund, 
P. Tomentosum och Orange Fizz fick illustrera 
doftpelargoner och en skylt uppmanade besökarna att 
lukta på plantorna. Utställningen är indelad i nio olika 
grupper och förutom text om de olika pelargonerna 
finns även en hel del pelargonhistoria. 
 

Utställningen öppnade den 1 juli och håller på till 
den 1 september. Den 18 augusti kompletterade vi 
i Pelargonsällskapet med en egen utställning av våra 
favoritpelargoner och därtill sticklingsförsäljning. Att 
ordna externa aktiviteter i Stockholm är inte lätt, det 
finns så mycket att delta i att ens egen aktivitet lätt 
drunknar i alla andra. Så det kunde varit fler besökare 
men de som var där njöt både av fina pelargoner i en 
vacker trädgård och av ett trevligt trädgårdskafé.
 
Hovstallet är nöjd med utställningen och funderar nu 
som bäst på hur de ska kunna övervintra pelargonerna 
till nästa sommars utställning, för de vill gärna fortsätta. 
Och årets utställningspelargoner har trivts och är nu 
STORA! Och för att fungera i en trädgårdsmiljö som 
utställning måste de vara stora, annars försvinner de i 
annan grönska, det har vi lärt oss nu. Det handlar en del 
om ekonomi: stora lerkrukor/trätunnor är dyra om man 
inte kan hitta begagnade och det tar tid att leta!
 
En annan sak vi lärt oss är att vara noga med att 
komma överens om vem som gör vad och när och 
vem som betalar vad. Att skriva ner är aldrig fel. 
Trots rätt mycket arbete var det väldigt kul och även 
för oss lärorikt med ett längre samarbete med en 
extern samarbetspartner. Och ett bra sätt att vidga 
intresset för pelargoner som viktiga kulturväxter. 
 

Engelska pelargoner i juni 2019

Engelska pelargonerna  i augusti  2019



En herlig solfylt og varm mandag tok jeg turen til Frei 
i Møre og Romsdal, som ligger på Vestlandet i Norge. 
Jeg var så heldig å tilbringe en uke på Kyrksæterøra, 
hvor jeg jobbet på min masteroppgave. Pause må man 
ha, og jeg tok kontakt med et av våre medlemmer 
på Frei, som ligger en og en halvtime kjøretur unna. 
Kjøreturen i seg selv er en opplevelse langs kysten fra 
Kyrksæterøra til Frei - med øyer, viker, fjorder og høye 
fjell. 

Edel Iren kommer fra en familie med lange tradisjoner 
når det kommer til hage og pelargoner. Både hennes 
bestemor, mormor og mor var svært hageinteresserte, 
og Edel Iren kan huske at de dyrket en rekke ulike 
pelargonsorter. Arven har Edel Iren ført videre til sin 
datter som er bosatt i Danmark. Hun har også blitt 
smittet av pelargonbasillen, og planlegger nemlig å ha 
et lite pelargonutsalg i sin gårdsbutikk utenfor Århus.

Edel Iren bor idyllisk til på øya Frei like utenfor 
Kristiansund. Her har hun en liten, koselig hage, som 
er pent oppbygd med en masse go’biter. Hun har 
en vakker samling av Pioner, Hosta og Alunrot ved 
innkjørselen. På vei inn på verandaen passerer man 
et bedd med en rekke ulike Juleroser. I en pallekarm 
dyrker hun både rød- og hvitblomstrete jordbær, så 
om noen uker kan nytes på varme sommerdager. På 
verandaen finns det både orkidéer og bregner. Og 
innunder et overbygget hjørne finner man en flott 
samling av ulike pelargonsorter. Edel Iren foretrekker 
de med fylte blomster, og Millfield Rose er en av 
favorittene. Her finner man flere Zonartics-sorter og 
andre spennende zonaler av ulike slag. Den siste tiden 
har hun jaktet på ulike Elnarydssorter, og har nå hele 7 
ulike og flere i vente. 

MedleMsbesøk hos edel iRen på FRei
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Undertegnede og Edel Iren 

Edel Iren har også en liten 
samling med hageorkidéer

Tekst og foto: Anne M. Sørensen
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Her er Pionen ’Buckeye Belle

Katten Eros slapper av i skyggen

Edel Iren er en ekte pelargonentussiast, som finner stor glede over 
med å dyrke disse vakre plantene. Hun går ikke av veien for å kjøre 
mangfoldige mil for å få tak i nye pelargonsorter til samlingen. 
Etter å ha besøkt hennes hage og pelargonsamling, så vet man 
uten tvil at her bor det en med grønne fingre og med god estetisk 
sans. En hageopplevelse jeg sent vil glemme. 

 Edel Irens pelargonkrok
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’Aurores Unique’

Med den här artikeln vill jag lyfta fram en grupp som 
sällan får särskild uppmärksamhet. De ses inte ofta i 
försäljningen varken i trädgårdscentra, marknader eller 
hos privatpersoner. Det är en ganska okänd grupp för 
de flesta. Därför tycker jag att det var hög tid att ge 
dessa pelargoner den uppmärksamhet de förtjänar. De 
är inte krävande och ger otroligt mycket glädje med 
sina vackra, färgglada blommor.

Denna pelargongrupp korsades fram i början av 
1800-talet i England, och har bland annat arten 
Pelargonium fulgidum i sina gener. Andra arter har 
också använts men det är osäkert vilka. De hade sin 
storhetstid under den viktorianska eran i England. ‘Old 
Scarlet Unique’ är en av de gamla hybriderna, som har 
använts i stor utsträckning vid vidare förädlingsarbeten. 
Dessutom användes flera engelska pelargoner. 
Något du kan känna igen när du ser blommorna på 
de engelska pelargonerna. Vad man ville uppnå, var 
sorter som tolererade värme bättre än de engelska 
pelargonerna. På 1970-talet korsade Frances Hartsook 
(USA) frem flera moderna unika pelargoner, Hartsook-
hybriderna. Den mest kända av Hartsook Uniquene 
är kanskje VooDoo. Ian Gillam (Kanada) har också 
producerat nyare unique-sorter på 1980-talet.

Med tiden kommer de unika pelargonerna att bli 
vackra, kraftfulla buskar på ungefär en meters höjd. 
Grenarna kommer så småningom att bli mer vedaktiga 
medan de yttersta skotten är mjukare. Blommorna 
är enkla och något mindre i storlek än de engelska 
pelargonerna. Blommorna har ofta starka färger med 
mörkare teckning, vilket gör dem mycket dekorativa. 
Färgen går I nyanser, ofta i rött, lila, rosa, vitt och 
persikofärgade. Bladen är frodiga och mörkgröna. Ofta 
är bladen flikigiga och vissa sorter har lite doftande 
lövverk.

Unique-pelargonerna kan med fördel vara utomhus 
hela sommaren och tål regn mycket bra. Mitt intryck är 
att de nästan blir finare när de utsätts för regelbunden 
nederbörd. Trots att de tål torka bra, blir de frodigare 
när de vattnas och gödslas regelbundet. Genom att 
regelbundet plantera om i större krukor ger du dem 
möjlighet att utvecklas till en fin liten buske. De flesta 
av de unika pelargonerna kan med fördel toppas så att  
de lättare förgrenar sig. På detta sätt kan man stimulera 
till en mer kompakt tillväxt. Den största beskärningen 
bör göras på hösten för att få bättre blomning nästa 
säsong.

Text och foto: Anne M. Sørensen

de Bortglömda   
UNIQUEPELARGONERNA
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’Scarlet Unique’

’Patons Unique’ 

’White Unique’
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Pelargoner är växter som alla kan ha, inomhus eller utomhus under sommaren. Lätta att föröka och ta 
egna sticklingar av, blomvilliga och tacksamma. Utbudet är stort men för Monika Birgersson är fascinatio-
nen så stor att hon gör egna sorter. Och de har blivit populära, många har funnits och finns till försäljning  

Om konsten att skapa  
en pelargon 

Det magiska momentet 
 Pollen från hanplantan måste 
komma i kontakt med märket på pistillen 
hos moderplantan för att en befruktning 
ska ske och ett livskraftigt frö bildas. I na-
turen är det oftast små insekter eller starka 
vindar som sköter den uppgiften, men 
om växten står i en sluten miljö måste vi 
hjälpa till. Om det handlar om medveten 
förädling vill vi kanske också ha en viss 
kontroll över vilka föräldrarna är och då 
är det eget handarbete som gäller. Det 
blir då en så kallad riktad pollinering till 
skillnad från öppen pollinering.  

 När befruktningen är avkla-
rad hoppas man att det hela ger avsett 
resultat. Om en lång näbbliknande 
frökapsel bildas efter några veckor har 
det gått vägen. Fröet är moget och redo 
att skördas när frökapseln spricker och 
visar upp de luddiga fröna. Ju färskare 
fröet är desto lättare gror det. För att 
skynda på och underlätta groendet hos 
framförallt äldre frö kan man försiktigt 
skala fröet, slå kokhett vatten över, och 
låta det stå ett dygn. Sedan är det bara 
att så och vänta på spirande groddar. 

Om befrukt-
ningen lyckas, 
bildas en näbblik 
frökapsel med 
luddiga frön 
inuti. 
Därefter sådd 
och väntan på 
en ny sort.

Pollen tas från faderplantan med en tandpetare. Det placeras på pistillens märke hos den utvalda modern.

Text och foto: Eva Lennartsson
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S
edan början av 1800-ta-
let har pelargonälskare 
arbetat med att förädla 
fram nya vackra sorter. 
Under två århundraden 
har tiotusentals korsningar 
av pelargoner sett dagens 

ljus, och utvecklingstakten har långt 
ifrån minskat. Tvärtom är det fler än nå-
gonsin som ägnar sig åt den spännande 
verksamheten att skapa nya pelargon-
sorter. En av alla är Monika Birgersson i 
småländska Odensjö.   

En modern förädlare
Ute på landet i en idyllisk jordbruks-
bygd har en verklig pelargonälskare 
sitt hem och sin arbetsplats- Monika 
Birgersson. Hennes stora hobby har 
utvecklats till ett arbete. Hur gick 
det till, hur startade det hela?  
 Ett allmänt intresse för pelar-
goner har funnits länge berättar Moni-
ka, men en dag på jobbet skulle en ar-
betskamrat skicka efter pelargoner från 
England. Hon undrade om Monika ville 
vara med på ett paket. Monika blädd-

rade i katalogen och förundrades över 
alla exotiska varianter. Tulpanblomman-
de pelargoner- hur i all världen kunde 
de se ut. De två arbetskamraterna 
beställde tio sorter var och en spän-
nande väntan tog vid. Detta var i början 
av nittiotalet och det stora intresset 
för alla udda varianter av pelargoner 
hade bara precis börjat. Fortfarande var 
nog pelargonen en ”tantblomma” för 
de flesta. Paketet från England kom så 
småningom, och Monika var fast. Pe-
largonerna blev fler och fler. Ett första 
växthus byggdes. Resan hade börjat. 
 - Jag kommer ihåg att jag 
började ta fröer och fick fram egna 
sorter. Och tänk vilken enorm varia-
tion. Jag tror inte jag vet någon växt 
som har sådan bredd i avkomman. Du 
tar frö från en planta och får så otroligt 
olika sorter. Då blev jag helt biten.  

Alldeles egna sorter
Monika sålde andras pelargoner i 
liten skala, men i växthuset fanns 
också hennes egna frösådder.       
  - Folk började undra, vad är 

detta? Får vi köpa? Men då sa jag, nja 
det är väl inte direkt några ”riktiga” pe-
largoner som är framodlade av proffs.  
 Men det bekymrade inte 
köparna, plantorna gick åt i snabb 
takt. Monika började ge dem namn, 
och sedan har det bara fortsatt. Nu har 
alla de egna förädlingarna som Mo-
nika säljer prefixet ”Odensjö” framför 
sortnamnet för att ange ursprunget. 
Trots att det övervägande är de egna 
sorterna som Monika förökar upp och 
säljer har hon även några äldre sor-
ter som hon tycker är värdefulla och 
gärna vill ha med i sitt sortiment.  
 -Någon gång har jag tänkt 
att oj vad många nya sorter jag tar 
fram, är det verkligen nödvändigt.  
Alltså låg hon lite lågt med frösamlan-
det ett år och höll igen med provod-
lingarna, men det var ju inget roligt 
alls. Det är spänningen i förädlings-
arbetet som är grejen för Monika. 
 Arbetet med att ta fram nya 
sorter består till stor del av att sortera 
bort och slänga. Monika är hård vid 
bedömningen av frösådderna, vilket 

Monika Birgersson bland egna pelargonförädlingar Zonalpelargonerna uppvisar stor variation.
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en bra förädlare ska vara. På våren är 
hyllorna fulla med nya små plantor 
uppdragna från frön. Efter hand som 
de avslöjar sina egenskaper får den ena 
efter den andra åka på komposten. Alla 
plantor behandlas lika för att verkligen 
kunna jämföras med varandra. Till exem-
pel toppas de inte. Man behöver se hur 
de växer naturligt. De flesta kanske tror 
att en vacker blomma är allt det handlar 
om, men växtsättet är minst lika viktigt. 

Bland favoriterna
- Om jag har 100 fröplantor kanske 
jag sparar 10 till att börja med. Se-
dan reduceras de till 5-6 stycken 
som kan förökas upp och säljas. Av 
dem är det kanske 1 eller 2 som är 
riktiga kanoner förklarar Monika.  
 En av de absoluta favoriterna 
under senare år är en romantisk skär 
sötnos. Här kände Monika direkt att 
det skulle bli det årets höjdare. Den 
har fått ett namn som är så lockande 
att en del köper den bara på grund av 
det. Smaka bara på ’Odensjö Ömma 
Ögonkast’. Monika har en sällsynt 

förmåga att hitta på originella och 
talande namn till sina nya älsklingar. 
Hon låter fantasin löpa fritt och hämtar 
inspiration från alla håll och kanter. 
 - Det tycker jag är halva 
nöjet att hitta på namnen. 

Hur går det till att ta fram en ny sort? 
Monika bestämmer sig för vilka egen-
skaper hon är ute efter när en ny 
pelargon ska bli till och väljer moder-
planta och pollenlämnare efter det. 
Eftersom hon inte kapslar in mamma-
pelargonens blomma efter att hon fört 
över pollen från en annan pelargon 
är det inte uteslutet att insekter kan 
hjälpa till med ytterliggare befrukt-
ning, men i Monikas växthus är det inte 
många insekter som hittar in så risken 
är minimal. Och oftast är det bara de 
blommor vilka handpollinerats som 
utvecklar ”näbbar”, det vill säga de 
befruktade storknäbbsliknande fröhu-
sen. Monika bekymrar sig dock inte så 
mycket över att hon inte har full kontroll. 
 - jag styr mycket, men 
jag kan inte styra allt och det gör 

det också lite extra spännande. 
 En del sorter visar sig bli sterila, 
de ger aldrig några utvecklade fröställ-
ningar, så där kan man inte avla vidare. 
Enkla blommor, som är mer lika de vilda 
arterna, är i högre grad fertila. De flesta 
nya plantorna brukar ha blommor som 
drar åt laxrosa, det är det vilda ursprung-
et som slår igenom, men hur intressant 
är det efter några år säger Monika.  
  I stället är det udda, ovanliga 
färger på både blad och blomma  som 
känns spännande och utmanande att 
försöka få fram.  
 
Rent praktiskt
Rent praktiskt går arbetet till så att 
Monika skakar ner löst moget pol-
len i handflatan från en utvald planta, 
sedan är det bara att fånga upp det 
med en tandpetare och föra över  till 
en annan blommas pistillmärke. Från 
början använde hon tops, men det 
slukade alldeles för mycket pollen. 
Monika använder nästan enbart redan 
framtagna sorter att korsa med var-
andra. Så gör de flesta, men det finns 

’’ De flesta kanske tror 
att en vacker blomma 
är allt det handlar 
om, men växtsättet är 
minst lika viktigt’’

Zonalpelargonerna uppvisar stor variation.
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även förädlare som är mer intresserade 
av att korsa vilda arter med varandra. 
Så som man gjorde under 1800-ta-
let i början av förädlingsarbetet.  
 Arbetet med att sortera bort 
gamla sorter pågår hela tiden. Monika 
har en osentimental inställning och 
kasserar varje år några av sina egna 
förädlingar som hängt med ett tag 
och inte längre säljer så bra. Allt för att 
hon ska kunna plocka in nya sorter.  
 Monika lägger inte ner så 
mycket arbete på att dokumentera. 
Hon har till exempel inte någon koll på 
hur många sorter hon har tagit fram 
genom åren, slutade räkna vid 100. 
Hon bryr sig inte heller så mycket om 
att hålla reda på precis vem som är 
mamma och pappa till hennes olika 
sorter. Det vill säga vilken pelargon 
som har bidragit med pistill respektive 
pollen. Men Monika med sin erfarenhet 
tycker ändå att hon oftast kan se vilka 
sorter som har bidragit med sina gener.  
 På frågan om hon har någon 
helt unik variant med en egenskap som 
absolut inte finns hos någon annan 
plockar Monika fram en pelargon med 
tvåfärgade blad. På en planta vid namn 
’Odensjö Ross Hamilton’ dök det helt 
plötsligt upp ett skott som hade annor-
lunda blad, en så kallad sport. Den stäng-
eln tog hon rätt på och tog sticklingar av 
för att skapa nya plantor som för vidare 

den egenskapen. ´Odensjö Vivaldi’ blev 
namnet på den nya sorten. Detta är ett 
exempel på ytterligare ett sätt, för-
utom korsning, att ta fram en ny sort.  

Vilken pelargon är värd 
att bli en ny sort?  
Kommer den här plantan att sälja och 
gillar jag den själv? I grunden är det de 
två frågorna som Monika ställer sig. 
 
Viktigaste egenskaperna hos 
en pelargon enligt Monika: 
• Kompakt, knubbigt växtsätt  
• Vackra blad  
• Frisk och livskraftig 
• Och, naturligtvis, en vacker 

och speciell blomma 
 
Det är självklart inte alltid som alla 
kriterier uppfylls. Ibland kan en mycket 
bra egenskap ursäkta frånvaron av en 
annan. Ett praktfullt flerfärgat bladverk 
kan göra att blomman inte betyder så 
mycket. En  unik blomma kan ge ac-
ceptans för lite rangligt växtsätt. 

Vad tycker kunderna?
Vad är attraktivt för kunden, 
vad går hem hos de flesta? 
Växtsättet är mycket viktigt. En kom-
pakt förgrenad planta säljer alltid 
före en pinne med en blomma i top-
pen. Om man får fram plantor som 

växer på det viset naturligt utan att 
man toppar är det en klar fördel, mer 
eller mindre en given vinnare. 
 

Från vild till krukväxt 
Om man vill studera vildväxande pelargoner 
i sin rätta miljö, det finns cirka 300 arter, får 
man bege sig i första hand till Afrika. Där har 
de flesta av alla pelargonarter sitt ursprung.  
Man kan finna dem i de mest skilda miljöer. 
Vissa kan bli flera meter höga och frodas 
i fuktiga skogar. Andra har anpassats till 
extrema miljöer med långa torkperioder och 
uppvisar småbladiga plantor med tjocka 
rötter eller kraftiga stjälkar vilka fungerar 
som vattenreservoarer. Fortfarande upp-
täcks nya arter i avlägsna delar av Afrika. 
 Det var framförallt två arter av dessa 
”vildar” som användes när man började 
förädlingsarbetet med att skapa nya hybri-
der. Pelargonium zonale hästskopelargon 
och Pelargonium inquinans smutspelargon 
korsades med varandra och räknas som 
mamma och pappa till de flesta av våra så 
kallade zonalpelargoner. Dessa pelargoner 
är de som främst förekommer i odling och 
som de flesta ser som ”vanliga” pelargo-
ner. Efter hand blev sorterna fler och fler. 
Numera är det framförallt redan framtagna 
sorter man korsar med varandra för att öka 
antalet älsklingar på våra fönsterbrädor.  

Monika Birgersson vid pelargonen som hon gett namnet, ’Odensjö Ömma Ögonkast’
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 När det gäller blomman så går ”rosa 
fluff” hem hos de flesta kvinnor, och 
prickiga, fläckiga blommor är poppis. 
Män vill generellt ha starkare färger är 
Monikas erfarenhet. För de som har hållit 
på ett tag med att samla pelargoner 
blir det mer intressant med det udda 
och annorlunda. Då är det inte längre 
särskilt lockande att köpa namnlösa, 
röda, storblommiga pelargoner på stor-
marknaden. Många kunder återkommer 
varje år för att spana in nykomlingarna 
eller komplettera med någon gammal 
favorit som man förlorat under vintern.  
 Ibland kan ett för stort intresse 
ställa till det. Vid ett tillfälle började 
plötsligt många ringa och fråga efter 
en av Monikas sorter som hade grön-
vita blommor, plantorna tog snabbt 
slut innan efterfrågan var mättad. Det 
visade sig att någon med många följare 
på facebook hade lagt upp foton, vilket 
väckt habegäret hos alldeles för många.  
 Men smaken är trots allt väldigt 
varierad, och det finns avsättning för 
alla varianter. Förr eller senare kommer 
en köpare till den mest underliga, udda 
pelargon. Och det är väl det som är en 
av orsakerna till pelargonens attraktions-
kraft. Den enorma mångfalden av arter 
och sorter gör att det finns en pelargon 
för alla smaker, faktiskt även för den 
som tror sig vara en pelargonhatare.  

85 sorter 
Listan över sorter i zonalpelargoner i Skud, 
svensk kulturdatabas, är väldigt lång. Bland 
sorterna hittas runt 85 med namnet Odensjö.

All försäljning av Monica Birgerssons  
pelargoner sker i det egna företaget  
Odensjö Handelsträdgårdoch på Huseby bruk.
Se www.odensjo.com 
www.husebybruk.se

’’ Monika använder 
nästan bara redan 
framtagna sorter 
att korsa med’’

Pelargonsorten ’Odensjö Ingelise

Pelargonsorten ’Odensjö Ömma Ögonkast’ Pelargonsorten ’Odensjö Poetry in Motion’ Pelargonsorten ’Odensjö Wiskey and Wine’

Pelargonsorten ’Odensjö Sofie Arden’ Pelargonsorten ’OdensjöRoss Hamilton Pelargonsorten ’Odensjö Vivaldi’
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Felaktiga naMnändRingaR på pelaRgoneR

Foto: Pernilla Nyman

 
Som vi alla märkt senaste tiden så döps pelargoner om 
av olika anledningar… 
 
Ett exempel är den danska Royalserien som i de flest fall 
är gamla kända pelargoner här i Sverige.
’ 
Några exempel: 
Kronprinsessan Mary = Vit Rosenknopp 
Drottning Margarete = Stora Hyttnäs/Röd Mårbacka 
Prins Nicolai =  Mårbacka Astrid 
Prinsesse Linnéa = Linnéa Andrea 
Sofia = Rosa Herrgård. 
 
PAC Salmon Komtess som förädlades fram av Wilhelm 
Esner i Tyskland 2006 har sålts av Sörgårdens Pelargoner 
under smeknamnet Grevinnan och Mårbacka Grevinnan. 
Ser tyvärr att många nu auktionerar ut den just under 
namnet Grevinnan. 
 
Såg en diskussion om tulpanpelargoner på Facebook. 
Amerikanen Gerald D. Stewart svarade på det och jag 
frågade honom om vi kunde få publicera hans svar i 
pelargonbulletinen. Då gjorde han en ännu utförligare 
text: 
 
”På 1970- eller 1980-talet började tulpanblommande 
zonalpelargoner introduceras, 
först med ’Patricia Andrea’, introducerad (och 
patenterad) av Andrea-familjen i New England-området 
i USA. *) 
 
Deras patentansökningar anger tydligt två andra 
tulpanblommande kultivarer som är produkter av deras 
hybridisering. Min magkänsla är att ’Patricia Andrea’ är 
en sport i en av Fiat-seriens pelargoner för utplantering, 
som också gav två andra sporter till förutom ’Patricia 
Andrea’. Senare introduktioner från familjen Andrea var 
”Patricia Andrea Pink” och ”Patricia Andrea Red”. 
 
Bilden av ’Patricia Andrea’ som publiceras här är ett 
specifikt val för vad den visar. Observera att kronbladets 
övre (insida) är mörkare än kronbladets botten (utsida). 
’Patricia Andrea Red’ har på båda sidor av kronbladet 
den mörkare färgen. ’Patricia Andrea Pink’ har på båda 
sidor av kronbladet den ljusare färgen 

 
 
För att undvika att betala royalties döpte en plantskola 
sedan om serien och kallade ’Patricia Andrea’ för 
Pandora; ’Patricia Andrea Red’ för Red Pandora och 
’Patricia Andrea Pink’, för Pink Pandora. Det fanns en 
fjärde tulpanpelargon med en Pandora-benämning: 
’Fringed Pandora’. Det var första gången en 
tulpanblomma hade sågtandade kronbladskanter. 
Fringed Pandora” är fortfarande det rätta kultivarnamnet 
för denna klon. 
 
Fiat-serien gav ett antal sporter med sågtandade 
kronbladskanter, de kallas nejlikblommande zonaler. 
Det stärker min tro på att «Patricia Andrea» var en sport 
av en av Fiat-seriens kultivarer.
Det internationella pelargonregistret har namnet 
bakåt och gett företräde till det oanständiga  bytet 
av namn från en plantskola som utan samvete som 
framgångsrikt distribuerade sin katalog och infekterade 
pelargonhobbyvärlden med falska nyheter.” 
 
*) Läste detta hos http://www.pelargonia.se 
 
”Plantskoleägarna Robert och Ralph Andrea korsade 
fram den första tuplanblommande pelargon `Patricia 
Andrea ,́ som har en Fiat sort som en av dess förälder. 
`Patricia Andrea´ har gett flera sportar, varav en 
nejlikblommande sort i USA. 
 
De tulpanblommande pelargonerna reverterar lätt till 
dess förälder, d.v.s. till den Fiat-sort som användes när 
de förädlades fram. Det är inte ovanligt att se i samma 
blomflock blommor som har reverterat jämsides 
tulpanlika, ej reverterade, blommor.”

Text: Maria Engblom 
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Ibland är man lyckligt lottad …

I maj i år kom ett brev med en underbar 
historia om en pelargon kallad `Hildur från 
Bödalen .́ Brevet kom från Solveig Larsen som 
numera bor i Hunnebostrand i Bohuslän men 
vuxit upp i Bödalen i Norge. Bödalen ligger 
i Buskerud Fylke ca 3 mil från Oslo. Solveig 
berättar att denna pelargon funnits i hennes 
barndomshem i ”alla” år. Hennes mamma kom 
från Hunnebostrand och Solveig är osäker på 
om mamman kanske hade med pelargonen 
där ifrån.

Solveig har ett foto från 1945 där hennes 
pappa bär blomman på kavajslaget. Solveigs 
kusin, som nu är 90 år, kommer också ihåg 
den och menar att ”alla” hade den i Bödalen. 
Solveig berättar att hon klarat av att hålla den 
vid liv! - ”Så det är många generationer rosa 
pelargon!”

Med i brevet fanns en stickling, så nu har 
jag fått det hedervärda uppdraget att vårda 
`Hildur från Bödalen .́ Det blir spännande 
att se om jag klarar att hålla den vid liv!? 

 `hilduR FRån bödalen´ 

Text: Lillemor Frisén 
Foto: Solveig Larsen
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Vildarter från A till Ö
Artens namn: P. tetragonum

Sektion: Chorisma (tidigare Jenkinsonia). 

Namnet betyder:  
Fyrkantspelargon. Namnet härstammar från tetra 
(grekiska) = fyra, och gonia (grekiska) = hörnig el-
ler vinklig. Namnet refererar till artens stam som 
oftast är fyrkantig i genomskärning, ibland är dock 
grenarna trekantiga, enligt van der Walt, POSA 1.

Synonym: Geranium tetragonum L.f., 
Chorisma flavenscens Eckl.&Zeyh., P. fla-
venscens (Eckl.&Zeyh.) Steud..

Svenskt namn: Fyrkantspelargon

Beskrivning:  
P. tetragonum är en buskig art, som växer i torra 
marker och grenar sig från plantans bas. Grenarna har 
långa släta gröna sektioner, som kan bli upp mot 20 
cm långa. De är tydligt ledade vid noderna, suckulenta 
och fyrkantiga, ibland trekantiga i genomskärning.  

P. tetragonum har ett utspritt krypande växtsätt, och 
grenarna "väver" sig igenom intillväxande växter, 
och kan bli 2 m långa. Bladen är suckulenta och 
förhållandevis små och få, de är mörkt gröna, ofta 
med ett mörkt zonmärke, ibland med röda kanter. 

Bladskivorna är cirka 2,5x4 cm stora, de är hjärtfor-
made eller njurformade, handflikiga med 5 grunda 
lober vars bladnerver möts vid bladbasen, och de är 
släta eller ludna med täckhår och glandelhår. De är 
naggade längs kanterna, ofta är kanterna fransiga 
med långa mjuka täckhår. Bladskaften är cirka 3 cm 
långa och kan vara släta eller ludna. Ibland blir blad-
skaften kvar på stammen efter att bladet vissnat och 
fällts. Stiplerna är papperslika och smala, även dessa 
kan bli kvar på stammen efter att bladen fallit av. 

Blomställningarna består av 1-2 blommor som bärs 
av blomställningsstjälkar vars längd motsvarar un-
gefär det enskilda blomskaftets och blombottnens 
längd tillsammans. Blomställningarna brukar sitta 
på grenarnas övre del. Vid övergångarna mellan 
blomställningsstjälkarna och blomstjälkarna sitter en 
krans med 5 stödblad. Blomskaften till de enskilda 
blommorna är 1-3 mm lång. Nektargömmorna är 
25-60 mm långa. Foderbladen är 5, de är smala och 
lansettlika. Blommorna består oftast av 4 kronblad, 
5 kronblad kan förekomma ibland, de är gräddvita, 

gräddvitgula eller ljusrosa. De 2 övre kronbladen är 
spatelformade  med smalt sluttande nedre del som 
är vackert tecknad med vinröda streck, övre delen 
är rund och något platt på toppen. De är 40-50 mm 
långa, de brukar vara dubbelt så långa som de nedre 
kronbladen. De 2(3) nedre kronbladen är långsmalt 
spatelformade, utan teckning, något vinklade åt 
sidan, med en smal skaftlik nedre del. Blommorna 
har 7 fertila ståndare, vars ståndarsträngar är upp-
åtböjda i mitten. Pollenets färg är rostorange. 

Växtplats: Västra och Östra Kapprovinsen, Sydafrika.

Började odlas/samlades: Arten samlades av Mas-
son, och kom till Kew Garden i England 1774.

Upptecknare: L'Heritier 1798. Beskrevs först av Linné 
d.y. år 1781 under namnet Geranium tetragonum.

Odlingsråd:  
P. tetragonum växer i ett smalt område som går paral-
lellt med kusten, men är belägen i inlandet, i både 
Västra och Östra Kapprovinsen i Sydafrika. Artens 
utbredningsområde börjar vid trakten av staden 
Worcester, som ligger drygt 120 km nordöst om Cape 
Town, i Västra Kapprovinsen, och ända in till trakten 
av Grahamstown, som ligger i Östra Kapprovinsen.

Utbredningsområdet börjar i västra Kapprovin-
sen, som tillhör vinterregnområdet, och fortsätter 
över till östra Kapprovinsen, som tillhör sommar-
regnområdet. Enligt kartan över regnområdena 
i Sydafrika borde vissa plantor av P. tetragonum 
även förekomma inom året-om-regnområdet. 

P. tetragonum
Text: : Vered Adolfsson Mann  Foto: Veronica Olsson
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Regnmängden där arten växer varierar från under 
350 mm per år till upp mot 500 mm per år. Arten bru-
kar blomma från september till december.

P. tetragonum växer på torra växtplatser, den påträffas 
ofta bland klippor, där jorden är väldränerad. Plantan 
växer utefter marken eller tar stöd mot andra intillväx-
ande buskar och snår. Man kan också hitta den häng-
ande nerför klippor eller steniga bergssluttningar.

De gröna suckulenta grenarna gör så att arten 
kan överleva även under torrare perioder, när bla-
den har fallit av. Grenarna är bräckliga vid de le-
dade noderna, men stambitar som bryts av kan 
lätt slå rot, och ge upphov till nya plantor.

plantZAfrica.com, som är SANBIs hemsida, refere-
rar till Liesle van der Walt, från Kirstenbosch bo-
taniska trädgård, som skriver att arten växer på 
torra marker, och lätt kan ruttna om den blir över-
vattnad. Arten behöver väldränerad jord. 

P. tetragonum är lätt att föröka med sticklingar i form av 
grensektioner. Liesle van der Walt rekommenderar ren 
grov sjösand som ett bra substrat att rota sticklingar i, 
men min erfarenhet är att arten inte är så kräsen, den 
rotar sig i både såjord, blomjord och pelargonjord, och 
har även slagit rot i lite vatten i en dricksglas. Hemsidan 
rekommenderar att man doppar sticklingens nedre del 
i rotningspreparat, innan man sätter den i färdiggjorda 
hål i odlingssubstratet, som ska hållas fuktigt, men inte 
blött. Man kan också föröka plantan genom frösådd. Min 
planta är frösådd, men har aldrig blommat hos mig under 
de två år som jag har haft den. På nätet står en uppgift 
lämnad av Ernie de Marie (en medlem av The Geraniaceae 
Group, som skrivit sin doktorsavhandling om pelargoner) 
att arten behöver en sval kortdagsperiod för att kunna 
blomma. Jag ska testa detta i år och se om det hjälper.

Information: 
Diana Miller skriver i sin bok om vildpelargoner att 
det finns flera referenser i äldre pelargonlitteratur 
om P. tetragonumplantor med variegerade blad. 
Både Andrews och Sweet har i sina böcker tecknade 
bilder av P. tetragonum med blad som har gräddvita 
bladkanter. Sweet skrev dock att denna bladkantsfärg 
försvinner när arten får växa under mer fördelaktiga 
förhållanden, och att inga plantor med kvarvarande 
bladvariegering har kunnat påträffas i trädgårdar 
idag (under Sweets tid), så det mesta, om inte all 
variegering av bladen, måste troligen bero på olika 
skötselproblem. Bladen kan visa lite rodnad längs 
kanten och på undersidan, det gör min planta.

Kromosomtalet är 2n = 22 enligt van der Walt.

Källor:
Pelargoniums of Southern Africa vol.1, J.J.A. van derWalt, 1977-
Pelargoniums, Diana Miller, 1996-
The Pelargonium Family, William J. Webb, 1984-
The Pelargonium Species Checklist, ed.5, R. Clifton, 2004-
Växternas namn, upplaga 2, Jens Corneliuson, 2003.
Våra kulturväxters namn; ursprung och använd-
ning, Björn Aldén och Svengunnar Ryman 2009
http://www.plantzafrica.com/plantnop/pelargtetragon.htm
http://www2.arnes.si/~mstrli/chorisma/tetragonum.html
http://geraniosgarden.blogspot.com/search?q=P.+tetragonum
Odlingserfarenheter: Vered Adolfsson Mann 

Rosa P. tetragonum

Gul P. tetragonum
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ReseRappoRt FRån  pelaRgonlandet toRsåkeR   ReseRappoRt FRån pelaRgonlandet toRsåkeR

Foto: Stig Unge, text: Tippi Unge

 
Pia Walldau välkomnar utanför sitt växthus. Allt ser 
ut att prunka i hennes vård.

 
Pelargoner med änglavakt. Pia verkar förstås ha god koll alldeles 
själv och ge sina kära skyddslingar allt de kan behöva, men lite 
extra stöd från ovan skadar ju aldrig.

 
The Otter – en imponerande 
änglapelargon som trivdes 
utanför Pias växthus, precis 
som allt annat vi såg omkring 
oss förresten. 

 
Barbro H, Pia och Gartendirektor Herrman, en 
ståtlig tysk regal från förra sekelskiftet. 

 
Princess Thybott heter den stora blekrosa skapelsen som 
Tippi blev betagen av. En stickling fick följa med hem. 

Även för oväntade besökare som vi hade Pia 
en läcker pelargonkaka att bjuda på. 
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Reslusten grep oss en lagom varm dag i midsommartid. Barbro och Allan Haddleton, Stig och jag 
gav oss iväg norrut, mot Torsåker för att hälsa på hos Pia Walldau och se hur hon och hennes 
pelargoner hade det nuförtiden. Hon drog ner på sin verksamhet härom året och lämnade över sitt 
pelargonmuséum till Linda Ekman en bit bort, så vi passade på att titta in hos henne också. När vi 
lämnade Torsåker kunde vi konstatera att Gästrikland nu fått två vackra och välskötta utflyktsmål för 
oss pelargonvänner.

ReseRappoRt FRån  pelaRgonlandet toRsåkeR   ReseRappoRt FRån pelaRgonlandet toRsåkeR

 
Linda hittade vi i pelargonväxthuset intill, där hon 
byggt upp sitt pelargonmuséum och café.

 
Här beundrar Babsan och Tippi pelargonmuséet. Mycket 
var sig likt sen tiden hos Pia, men Linda har förstås satt sin 
egen prägel på det. Naturligtvis fanns det också gott om fina 
sticklingar till salu.

 
Lindas P. tetragonum imponerade! Vi vinkade adjö 
till både den och Linda och drog hemåt igen efter en 
fin pelargonutflykt. 

Linda Ekman har stora växthus, där 
inte bara pelargonerna huserar. Hon 
har också satsat på perenner i massor. 
Vägen till första växthuset var kantad 
med prunkande sommarblommor för 
trädgård och krukor. 
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Johannesbergsgatan 6, 591 36 MOTALA 
0141-21 38 86
monika.molin@telia.com 

Flera ombud sökes

ÖREBRO LÄN

Länsansvarig
Camilla Johansson
Husarvägen 7, 719 94 VINTROSA 
076-131 77 73
johansson.camilla144@gmail.com

Flera ombud sökes

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Länsansvarig:
Elisabeth Pettersson 
Ingestorp, Nygården, 514 52 LÄNGHEM
0709-90 32 20
elisabeth_pettersson@msn.com

Kontaktombud: 
Carina Andersson
Trollbärsvägen 2,  449 40 NOL
0706-22 92 51 
sandkorn62@gmail.com

Jan Olsson
Gullregnsvägen 2, 432 37 MÖLNLYCKE
070-724  17 04 
jan.olsson56@telia.com

Ellinor Seth
Trollbärsvägen 3    449 40 NOL
0700-901906
 e.seth@hotmail.se
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VÄSTMANLANDS LÄN

Kontaktombud:  
Elisabeth Eklöf
Heds Prästgård, 731 15  KOLSVA
073-949 79 07
elisabeth.eklof58@icloud.com

Flera ombud sökes

STOCKHOLMS LÄN 

Söndagen den 13 oktober kl. 13
Planeringsträff hos Anita Österlund
Hur var pelargonåret 2019? Vad ska vi göra 
2020? Tips om vinterförvaring. Kaffe
och kakor till självkostnad. Anmälan till Anita Österlund:  
e-post anita-osterlund@telia.com, Tel: 
0708-16 01 33, 08-716 01 33.
 

SÖDERMANLANDS LÄN 

Söndagen den 6 oktober kl.14.00 träffas vi hemma hos 
Lillemor Frise’n, Elmavägen 12, Strängnäs, för att pla-
nera 2020 års pelargonaktiviteter, välkommen!

UPPSALA LÄN
 
Söndagen den 13 oktober kl. 13
Vi träffas Hos Barbro och Allan Haddleton i Inninge för att 
summera årets aktiviteter och för att planera vad vi vill göra 
nästa år. Anmäl dig gärna till Barbro på mejl  
barbro.haddleton@gmail.com eller telefon 070-6086355.  
Välkomna!

 
VÄSTRA GÖTALAND

Söndagen den 27 oktober kl 16-18 
Pelargonträff Direktörsvillan
Trädgårdsföreningen
Slussgatan 1 - Göteborg
Anmäl gärna om ni kommer!
Kom gärna med förslag till teman som vi kan 
diskutera eller göra på våra träffar.

Söndagen den 24 november kl 16-18
Julavslutning i Direktörsvillan
ANMÄLAN är nödvändig
Mer information kommer via mail och på vår Face-
bookgrupp, Pelargonsällskapet Västra Götaland.

Kom gärna med förslag till teman som vi kan 
diskutera eller göra på våra träffar.

Länsansvarig Elisabeth Pettersson, elisabeth_pet-
tersson@msn.com mobil, 0709-90 32 20
Kontaktombud Carina Anderson, sandkorn62@
gmail.com eller mobil, 0706-22 92 51
Kontaktombud Ellinor Seth,  
e.seth@hotmail.se eller tel 0303-83492
Kontaktombud Jan Olsson,  
jan.olsson56@telia.com eller mobil, 070-724 17 04
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Glöm inte vår facebook sida, Pelargonsällskapet Västra Götaland!
Kontaktombud Jan Olsson, jan.olsson56@telia.com eller mobil, 
070-724 17 04

Glöm inte vår facebook sida, 
Pelargonsällskapet Västra Götaland!

ÖREBRO LÄN 
 
Svenska Pelargonsällskapet region Örebro län träffas den sista 
lördagen i varje månad, klockan 14.30. Plats, som varierar, 
anges i god tid på Pleragonsällskapets hemsida, kalendariet.

’Heliga Birgitta’
Foto: Carina Andersson

’Flyinges Mormor Kerstin’
Foto: Carina Andersson
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Förra året planterade jag för första gången pelargonfröer, eller 
jag kanske ska säga fröer som jag lyckades få att gro. Försöken 
har varit många, och jag kan inte med säkerhet säga att det 
som fått tidigare projekt att haverera har varit fröerna eller 
mitt (bristande) tålamod med att vattna tomma små krukor.
Räddningen kom när jag fick höra talas om detta med att gro 
frön på en fuktig disktrasa i en burk täckt av plastfolie. Detta 
toppades med att en av mina Black Velvet Violet producerade 
massvis med frön förra sommaren som dessutom visade sig 
vara oerhört grobara. 

När de första små hjärtbladen visat sig förde jag över dem till 
jord, och sedan började den väntan som tar flera månader.
När de första knopparna till slut dök upp i början av sommaren 
var entusiasmen och spänningen nästan överväldigande; vad 
skulle det nu bli för fantastiska blommor? För något man sällan 
vill komma ihåg är att de allra flesta oftast blir väldigt lika 
frömamman. 
 
Kanske är det något som inte talas om tillräckligt mycket, alla 
väntar vi, kanske i hemlighet på att vår sådd ska frambringa 
något alldeles extra. Men det är alltså de få undantagen.
Personligen kan jag känna att glädjen över att odla dessa 
fanastiska blommor kanske skulle kunna bli större om 
man var mer öppen med de ibland komiska resultaten, de 
skeva,snedblommande exemplaren som man inte behåller, 
eller ger bort till någon intet ont annande släkting som tycker 
färgen är fin. 

Men exceptionella blommor eller inte, glädjen över att se det 
man planterat växa och gro, den är exceptionell i sig.

den egna planteRingen
Text och foto: Camilla Johansson
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Hos Wexthuset hiiar du över 7000 produkter med allt du behöver för 
odling och skötsel av växter och trädgård.
Välkommen också  ll vår faktabank med smarta odlings ps och 
skötselråd.Vi gör det enkelt ai odla!

4026kr

Vi gör 
det enkelt 

att odla
Vi har modeller för täppa och balkong, 

pampiga orangerier och allt 
däremellan.

SOMMAR-
PAKET

PÅ KÖPET

VÄRDE Tips!

Kvalitetsväxthus
för odling och 
samvaro

*

*  Modell Picco/Miccolo värde 3652kr

Skörda eget
från

vår  ll höst



Utgivare:  
Svenska Pelargonsällskapet  
c/o Elisabet Olow  
Elmavägen 17,  
645 92 S Strängnäs

Vid obeställbarhet skall denna tidning 
returneras till avsändaren

PS-shopen

HUR BESTÄLLER JAG? 
Ta ett bankgiroinbetalningskort, fyll i 
vad du vill ha och summera. Alla priser är 
inklusive porto. Om porto tillkommer står 
det under respektive bild.  
Bankgiro 5352-6828    
Glöm inte ditt eget namn och adress och 
gärna även epostadress innan du skickar 
iväg betalningen. 
 
Nyhet! 
Det går även bra att använda Swish. 
Vårt nummer är 1232 592 004 
Det är viktigt att du  under med-
delande skriver vad du beställt, samt 
din adress!

BREVKORT
 
Inför jubileet har vi tagit fram denna 
exklusiva serie brevkort i A5-format 
dubbelvikta med kuvert.  Bilder på korten 
finns i Bulletin nr 1 2018 och på hemsidan.
Motiven är sex olika akvareller av vildarter, 
målade av vår medlem Vered Adolfsson-
Mann. Korten med kuvert kostar 20 kr 
styck. Köper Du 6 st kostar det 100 kr. Porto 
tillkommer och meddelas vid beställningen.

Maila eller posta Din beställning till  
Anita Österlund anita-osterlund@telia.com 
eller Gränsvägen 10, 131 41 Nacka. 
 
1. P. albersii
2. P. appendiculatum
3. P. auritum subsp. auritum
4. P. barklyi
5. P. tetragonum 
6. P. boranense

ALMANACKA 2019 

Pris: 100 kr + 36 kr i porto

ETIKETTPENNA
35 kr inkl. porto. Ange ”penna” vid betalningen.

BULLEN
Vid köp av en tidning tillkommer ett porto på 26:-.
Köper du fler tidningar, kontakta medlemsre-
gisteraren för att få veta portot innan betalning, 
medlemsregister@pelargonsallskapet.com 
Ange “Bullen” och vilket/vilka nummer du öns-
kar vid betalningen

Bullen 2018  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:-/st 
Bullen 2017  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30:-/st 
Bullen äldre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:-/st 
Porto tillkommer

STICKETIKETTER 
Vita sticketiketter (50 pack) 
35 Kr inkl. porto.  
Ange “50 sticketiketter” vid betalningen

Vita sticketiketter (100 pack) 
55 kr inkl. porto 
Ange “100 sticketiketter” vid betalningen

Färgade Sticketiketter (50 pack) 
40 Kr inkl. porto 
Ange “färgade sticketiketter” vid betalningen

ANSLAGSTAVLAN

Paket 3- kort 17-24

Paket 2 - kort 9-16

Paket 1- kort 1-8

17. Blekingeflickan
18. Frank Headley
19. Bodil
20. Cattolica
21. Estelle
22. Silver Celebration (PS Favoritpelargon 2014)
23. Quantock May, Berkswell Lace
24. P. ochroleucum

Du beställer dem hos materialförvaltaren
Anita  Österlund  Gränsvägen 10, 131 41 Nacka , 
materialforvaltare@pelargonsallskapet.com 
eller 08-716 01 33.

Ange vilken siffra vykortet Du beställer har 
och antal du önskar, så får Du besked om hur 
mycket Du skall betala på Bg 5352-6828.

Priset är detsamma som tidigare:
Enstaka kort kostar 4 kr
Paketpris 8 st 30 kr
Porto tillkommer:
1 - 10 vykort – 9kr
11 - 20 vykort – 18 kr
21 – 50 vykort –36 kr

9. P. cordifolium
10. Alice
11. Happy Appleblossom
12. Copthorne
13. Brenda Kitson
14. P. schitzopetalum
15. P. endlicheranium
16. P. sibthorpifolium

1. P. tricolor
2. P. praemorsum ssp speciosum
3. P. ’Ardens’
4. Millfield Rose (PS Favoritpelargon 2015)
5. Mini Diane
6. Camisole
7. Pelargontårta
8. Lara Envoy

VYKORT

Det går även bra att beställa enstaka vykort. 

Wexthuset ger Pelargonsällskapets medlemmar 10 % rabatt på ordinarie pris - gäller hela  
sortimentet. Logga in på Medlemssidan på vår hemsida och hämta vår rabattkod där.  

Ange rabattkod och ditt eget medlemsnummer när du gör din beställning.

Nyhet!


