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PRESSRELEASE 
 

Magnus Engstedt 
Landsbygdsavdelningen 
036 - 39 51 93 
 
Postadress 551 86 Jönköping 
Besöksadress Hamngatan 4 
Tfn 036-39 50 00   
Fax 036-16 29 14 
E-post magnus.engstedt@f.lst.se 
www.f.lst.se 
Postgiro/bankgiro 3 51 76-7 

 
Utmärkelsen Guldärtan till Ingvar Rutgersson, Vetlanda 
Guldärtan delas ut av Länsstyrelserna runt om i landet i samarbete med Programmet för 
odlad mångfald, POM, för att uppmärksamma de som genom sitt idoga arbete bevarar 
och håller liv i mångfalden av vårt gröna kulturarv. Utmärkelsen vill även uppmuntra 
intresset för våra gamla lokala trädgårdssorter som förutom sina värdefulla 
växtegenskaper även bär på en rik kulturhistoria. Från och med i år är målgruppen 
utvidgad till samtliga trädgårdsväxter. 
 
 
Sedan 2002, då den första utmärkelsen delades ut, har 25 Guldärtor i 9 olika län delats ut. 
Utmärkelsen består av en Guldärta fäst vid en nål tillverkad av guldsmeden Bengt Liljedahl, 
Stockholm och ett diplom målat av konstnären Ulrika Wolff.  
 
Guldärtan är liten och blygsam men symboliserar hela den kraft som finns gömd i frön 
och som under rätt förutsättningar kan växa till något stort. 
 
Guldärtan kommer i år att delas ut på Fruktens Dag på Brunstorp lördagen den 1 
oktober kl 12 till Ingvar Rutgersson från Vetlanda.    
  
Ingvar Rutgersson är eldsjälen och initiativtagaren till Fruktlunden i Vetlanda. 
Den etablerades den 24 april 1993 i samband med fruktträdsplantering, där kommunalrådet Göran 
Lindell med flera hjälpte till.  
 
Fruktlunden i Vetlanda utgörs av ett grönområde som ligger mellan Kvarndammen och Njudungs 
Gymnasieskola. Ett tidigare vildvuxet område med sly, sten och buskar är idag en lite grön oas 
med ett 120-tal fruktsorter.  
 
Syftet med denna anläggning är att kommuninvånarna ska få vägledning om vilka sorter som är 
lämpliga för Vetlandabygden. Vidare har Rutgersson utfört kärnsådder. Idag finns cirka 800 
ettåriga plantor av äpplen och plommon planterade i området. Kanske någon användbar sort kan 
selekteras fram?   
 
Fruktlunden har blivit ett uppskattat utflyktsmål och rekreationsområde för många 
Vetlandabor. Man har som målsättning att Fruktlunden ska vara attraktiv under hela säsongen. 
Man har rikligt med lökväxter och sommarblommor som bidrar till detta liksom att det anordnas 
åtskilliga aktiviteter under sommaren. 
Fruktlunden finansieras idag av Ingvar Rutgersson personligen. För att säkerställa framtida skötsel 
och underhåll lät Ingvar Rutgersson 1996 bilda en Stiftelse för fruktlundens bevarande. Vid sin 
70-årsdag gick hela gåvopaketet till stiftelsen. Ingvar kunde räkna in gåvor till stiftelsen på 100 
000 kronor. Ett nyttjanderättsavtal är upprättat för fruktlunden, som löper ut 2006, men som 
automatiskt förlängs i 5-årsperioder. 
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Ingvar Rutgersson var en av de sista som fick trädgårdsutbildning i Kvarnarp utanför 
Eksjö. Han hade i många år en egen handelsträdgård i Järnforsen innan han sadlade om 
och jobbade på Boliden-Bergsö i Landskrona under 15 års tid. Vid sin pensionering 
återvände han till Vetlandabygden och startade föreningen Vetlandabygdens 
trädgårdsvänner och Fruktlunden. 
 
Ingvar Rutgerson kan nås på telefon 0383 – 143 31 säkrast mellan kl 08-09. 
  
 
Fruktens dag anordnas första lördagen i oktober varje år mellan  
kl 10-14.  200 fruktsorter ställs ut och sortidentifiering äger rum.  
 
Se nedanstående program! 
 
 
MAGNUS ENGSTEDT 
Landsbygdsavdelningen 
Länsstyrelsen 
 551 86  JÖNKÖPING 
 
dir    036- 39 51 93 
mob 070 - 666 76 18 
fax   036 - 16 29 14 
 
 
 
 

FRUKTENS DAG PÅ BRUNSTORP 
                 LÖRDAG 1 OKTOBER KL.10.00-14.00 

 
- SORTBESTÄMNING AV FRUKT KL. 10-14 –  LARS BINDBERG,  
      LENNART RUDENSTAM OCH MAGNUS ENGSTEDT 
- ta med frukt som du vill ha hjälp med att sortbestämma (minst 5 st) 
 
- FRUKTUTSTÄLLNING – ÖPPET HELA DAGEN 

- Flera hundra sorters äpplen mm visas i huvudbyggnaden 
 

- GISEBO FRUKT VISAR SIN VERKSAMHET – STAFFAN RUDENSTAM 
 
- ÄPPLEKONST FRÅN KL. 10 OCH FRAMÅT 
      -Kulturskolans elever skapar konst med äpplen 
 
- VANDRING PÅ BRUNSTORP KL. 11.00 – MAGNUS ENGSTEDT, BJÖRN KALIN 

- om Brunstorp, fruktodling och vi visar vårt landskapsäpple ”Hornsberg” 
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- UTDELNING AV UTMÄRKELSEN ”GULDÄRTAN” KL. 12.00   
      - detta är en utmärkelse som går till personer som gjort stora insatser 

   för att bevara den genetiska mångfalden och det växande kulturarvet 
 

- FÖRÖKNING AV FRUKTTRÄD KL. 13.15  
– ERNST REINISCH, Gränna Plantskola om - Ympning, okulering och grundstammar 

 
- BIODLARNA SÄLJER BRUNSTORPSHONUNG 
 
- HUSKVARNA TRÄDGÅRDSFÖRENING PRESENTERAR SIN VERKSAMHET 
 
- BRUNSTORPSMUST OCH BRUNSTORPSCIDER TILL FÖRSÄLJNING 
 
- TRÄDGÅRDSCAFÉET SERVERAR ÄPPLEKAKA 
 
- BRUNSTORPSÄPPLETRÄDET TILL SALU 

- unikt tillfälle, endast en gång om året säljs detta familjeträd speciellt för 
Småland och Brunstorp 

 
- TIPSPROMENAD - FINA VINSTER - 
 
OBS! PARKERING SKER LÄMPLIGEN VID BRUNSTORPSBADET PGA ATT VI HAR 
SÅ FÅ P -  PLATSER PÅ GÅRDSOMRÅDET. 
 
ETT ARRANGEMANG AV:         TEKNISKA KONTORET , PARKENHETEN 
                                               LÄNSSTYRELSEN 
                                               FRUKTODLARE I VÄTTERBYGDEN 
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