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Pressmeddelande
Utmärkelsen Guldärtan till Lennart Rudenstam i
Gisebo, Huskvarna
Guldärtan delas i år ut till Lennart Rudenstam i Gisebo för hans
livslånga gärning som fruktodlare. Utmärkelsen äger rum under
Fruktens Dag på Brunstorps Gård, norr om Huskvarna, lördagen den
6 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 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, säger Magnus Engstedt trädgårdskonsulten vid
Länsstyrelsen i Jönköping.
Fruktodling i fyra generationer
Det var Lennarts fader som tillsammans med några kollegor startade den
yrkesmässiga fruktodlingen i Södra Vätterbygden på 1930-talet. Sedan
Lennart tog över företaget har stora förändringar skett. Idag odlas frukt på
små tätplanterade träd med uppbindning och droppbevattning. Detta ger
förutsättningar för frukt av hög kvalitet som kan konkurrera med sydvensk
och utländsk frukt.
Lennart Rudenstam är en mycket god representant för den svenska
fruktodlingen. Han har genom sitt arbete bidragit till att hålla detta anrika
levande kulturarv vid liv. Tillsammans med sina söner Staffan och Sören
samt två sonsöner, drivs företaget idag med tonvikt på fruktodling.
Andra viktiga bitar i produktionen är fruktservice till företag, gårdsbutik,
musttillverkning samt odling av vinbär och jordgubbar i växthus. Lennart
besitter även gedigna kunskaper om våra gamla fruktsorter. Han sitter med i
den panel som sortbestämmer frukt på Fruktens Dag.
Lennart Rudenstam är född 1920 men arbetar varje dag i familjeföretaget.
Du kan nå pristagaren på telefon 036 – 508 56.
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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 23 Guldärtor i 11
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.

En dag i äpplets tecken
Fruktens dag anordnas första lördagen i oktober varje år. Över 200
fruktsorter ställs ut och sortidentifiering äger rum.
Program fruktens dag på Brunstorp
Lördagen den 6 oktober klockan 10.00-14.00
Sortbestämning av frukt klockan 10-14
Lennart Rudenstam, Ernst Reinisch, Lars Bindberg 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
Vandring på Brunstorp klockan 11.00
Magnus Engstedt, Björn Kalin 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.
Smålands Landskapspotatis presenteras klockan 12.15
Vi är först i landet att hedra vårt landskap med en landskapspotatis.
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.
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Brunstorpsäppleträdet till salu - ett unikt tillfälle, endast en gång om året
säljs detta familjeträd speciellt för Småland och Brunstorp
Tipspromenad med fina priser.
Observera parkering sker lämpligen vid Brunstopsbadet på grund av att vi
har få parkeringsplatser på gårdsområdet.
Dagen arrangeras av Tekniska kontoret parkenheten, Länsstyrelsen samt
Fruktodlare i Vätterbygden.
Kontaktperson på Länsstyrelsen är Magnus Engstedt 070 – 666 76 18.

