
Beskrivning: Bukettviol med tuvbildande 
växtsätt och väldoftande, ljust lilavita 
blommor. Fin kant- och stenpartiväxt med 
lång blomningstid.

Höjd: 20-25 cm

Blomtid: Vid provodlingen på Sveriges 
lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö 
har sorten gått i blom i maj. Blomningen har 
sträckt sig över hela sommaren och fortsatt in i 
oktober. 

Blomfärg: Ljust lila som skiftar mot vitt. 
Blomdiameter cirka 4 cm. Blommorna sitter 
på cirka 10 cm långa, upprätta stjälkar. 

Historia: Ulla, som gett namn åt sorten, växte 
upp i Vaggeryd i Småland på 1930- och 1940-
talen. Hennes pappa var mycket 
trädgårdsintresserad och hade anlagt en 
trädgård, full av blommande prydnadsväxter. 
Här tillbringade Ulla mycket tid och intresset 
för trädgård och trädgårdsväxter väcktes. 

1942 köpte familjen ett hus på landet några

mil från Vaggeryd och redan samma år 
började Ullas pappa planera och anlägga en 
trädgård också där. Växter till trädgården fick 
han från vänner och släktingar, men många 
flyttade han också från trädgården i Vaggeryd 
och bukettviolen var en sådan växt. Ulla 
mindes att violen kom till trädgården kort efter 
att familjen köpt huset, kanske redan 1942. 
”Jag älskade blommor redan då” berättade 
Ulla och violen var en av dem som hon tyckte 
mest om. Varifrån hennes pappa fått violen 
visste hon inte, men trodde att han fått den av 
vänner eller bekanta. Ulla berättade att han 
gärna tog emot växter som var äldre och var 
mån om att spara gamla sorter. 

Mån om att spara gamla sorter blev även Ulla. 
Så småningom övertog hon huset och tog noga 
hand om växterna i trädgården. En av dem var 
bukettviolen – vacker, väldoftande, ett älskat 
barndomsminne och en av Ullas favoriter.

Odlingsanvisning: Bukettviol trivs i soligt-
halvskuggigt läge på de flesta jordar, men 
gärna väldränerad. 

Hjärtbergenia Bergenia cordifolia ’Möja’
UPPLAND 1920-TALET
Bukettviol Viola x williamsii ’Ullas Favorit’
SMÅLAND TIDIGT 1940-TAL
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