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Pressmeddelande 
 
Utmärkelsen Guldärtan till Lars Bindberg på Brunstorps Gård 
Guldärtan delas i år ut till Lars Bindberg på Brunstorps Gård utanför 
Huskvarna för sitt långa och engagerade arbete med att bevara våra 
gamla fruktsorter.  
 
Överlämnandet äger rum under Fruktens Dag på Brunstorps Gård, 
lördagen den 3 oktober klockan 12.  
 
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 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, säger Magnus Engstedt, trädgårdskonsulent på 
Länsstyrelsen i Jönköping. 
 
Lars Bindberg har arbetat inom Jönköpings kommun sedan 1989 och fick 
placering som platschef på Brunstorp Gård i början av 1990-talet. Han har 
tillsammans med sina arbetskamrater varit med att bygga upp och 
underhålla anläggningen på Brunstorp. Idag utgör miljön kring gården en 
värdefull rekreationsplats med sitt natursköna läge vid foten av 
Huskvarnabergen. Här finns en botanisk trädgård, en stor kollektion av 
buskar och träd och inte minst över 200 olika fruktsorter som utgör ett 
levande kulturarv. Anläggningen är en del av den Nordiska genbanken.  
 
Lars har alltid varit intresserad av trädgård och skog. Han började i 
anläggningsbranschen redan i unga år och har under alla år kombinerat detta 
med sitt andra stora intresse musik. Lars har spelat rock, blues och bluegrass 
i olika band.  
 
Efterhand som åren gått har Lars Bindberg har uppvisat ett stort intresse 
och talang för våra gamla fruktsorter och ägnar även fritiden i pomologins 
tjänst. Han är flitigt utnyttjad för att identifiera olika fruktsorter vid olika 
sammankomster.  
 
Du kan nå pristagaren på mobiltelefon 0703 21 94 31. 
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Bakgrund om priset 
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. 
Sedan 2002, då den första utmärkelsen delades ut, har 32 Guldärtor i 13 
olika län delats ut. Utmärkelsen består av en Guldärta fäst vid en nål 
tillverkad av silversmeden Bengt Liljedahl, Stockholm och ett diplom målat 
av konstnären Ulrika Wolff.  
 
 

 
MOTTAGARE AV UTMÄRKELSEN GULDÄRTAN 
 
2003 
Inger Liljeström, Jönköping. Hon har odlat en brytsockerärt som heter 
Torup. Hon har själv odlat sorten sedan 1960-talet och innan dess har den 
odlats i Torup i södra Halland. 
 
Inger Wirfelt, Nässjö. Hon fick utmärkelsen för mormor Hannas spritärt, 
som odlats i 125 år inom släkten. Hela 4 generationer har odlat den. 
 
 
2004 
Anna Davidsson, Värnamo. Anna har sedan 1970-talet odlat Hildas ärt och 
en grönärt från Kulla. Dessa är sorter som Annas mamma odlade redan på 
1920-talet. 
 
 
2005 
Ingvar Rutgersson, Vetlanda. Han har skapat fruktlunden i Vetlanda. En 
plats för inspiration och rekreation.  
 
 
2006 
Torvald Fälth, Malmbäck. Torbjörn fick guldärtan för sitt levande 
potatismuseum omfattande 300 sorter.  
 
 
2007  
Lennart Rudenstam, Huskvarna. Lennart har genom sin livslånga sin  
livslånga gärning inom fruktodlingen bidragit till att hålla detta anrika 
kulturarv vid liv. 
 
 
2008 
Marie Johansson, Hattsjöhult för hennes imponerande biologisk-organiska 
odling av trädgårdsväxter. 
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Program fruktens dag på Brunstorp 
Lördagen den 3 oktober klockan 10.00-14.00 
 
Sortbestämning av frukt klockan 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  
 
Musikunderhållning ”Trådrullarblecket” klockan 10.30  
 
Invigningstal av kommunalråd Anne Marie Nilsson klockan 11.00 
 
Vandring på Brunstorp klockan 11.20 
Magnus Engstedt om Brunstorp, fruktodling och våra lokalsorter. 
 
Utdelning av utmärkelsen ”Guldärtan” klockan 12.00   
Detta är en utmärkelse som går till personer som gjort stora insatser för att 
bevara den genetiska mångfalden och det växande kulturarvet. Priset delas 
ut av avdelningschef Lars Sandberg, Länsstyrelsen. 
 
Förökning av fruktträd klockan 13.15 
Ernst Reinisch, Gränna plantskola om ympning, okulering och 
grundstammar 
 
Biodlarna säljer brunstorpshonung. 
 
Huskvarna trädgårdsföreningen presenterar sin verksamhet.  
 
Brunstorpsmust och Brundstorpscider till försäljning.  
 
Trädgårdscaféet serverar äpplekaka.  
 
Brunstorpsäppleträdet till salu - ett unikt tillfälle, endast en gång om året 
säljs detta familjeträd speciellt för Småland och Brunstorp 
 
Tipspromenad med fina priser. 
MAGNUS ENGSTEDT 
Landsbygdsavdelningen 
Länsstyrelsen 
551 86  JÖNKÖPING 
 
dir    036- 39 51 93 
mob 070 - 666 76 18 
fax   036 - 16 29 14 
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