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Pressmeddelande
Utmärkelsen Guldärtan till Peter Höglund och Eva Wettervik,
Höglunds Blommor, Axamo, Jönköping
Guldärtan delas i år ut till Peter Höglund och Eva Wettervik som
driver företaget Höglunds Blommor utanför Jönköping. De får
utmärkelsen för att de på ett förtjänstfullt sätt förvaltar den mycket
gamla odlartradition som handelsträdgårdarna representerar.
Landshövding Minoo Akhtarzand delar ut priset på Fruktens Dag på
Brunstorps Gård utanför Huskvarna lördagen den 2 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 och
odlartraditioner. 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.
Makarna Höglund/Wettervik är utmärkta representanter för de anrika
handelsträdgårdarna med omfattande produktion av prydnadsväxter för
hemförsäljning.
Peter Höglunds farfar Arvid Höglund grundade företaget redan 1917. Han
odlade till en början grönsaker på friland som såldes på torget i Jönköping.
Under 30-talet byggde Arvid växthus för gurkodling men det dröjde inte
länge förrän han började odla blommor. Arvids söner Bertil och Henrik tog
över företaget 1955 och drev det som en typisk handelsträdgård. På 1950talet fanns det ett 25-tal växthusföretag enbart i Jönköpingstrakten. Idag
finns det inte många kvar.
Peter började arbeta i företaget 1980. Efter utbildning på Alnarp, där han
träffade hustrun Eva, tog de efterhand över verksamheten. Efter
omfattande investeringar i nya växthus och värmecentral som eldas med flis
är Höglunds Blommor en mycket modern och konkurrenskraftig
växthusanläggning med sju helårsanställda.
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Idag odlas utplanteringsväxter, krukväxter och blomsterlök i 6 500
kvadratmeter växthus. Pelargon, julstjärna, penséer är de största enskilda
växtslagen. Vidare driver man en halv miljon tulpanlök. Produktionen sker
främst för den egna butiken men man säljer även till grossist. Företaget har
ett heltäckande sortiment till konsument inklusive växter för trädgården.
Ett nytt inslag är odling av 16 000 orkidéer. Detta är Peter och Eva
ensamma om i hela landet. Denna odling kräver speciella kunskaper och
växthus som håller hög fuktighet och temperatur .
Företaget är sedan 2 år miljödiplomerade av Jönköpings kommun. Det
innebär att man följer ett miljöledningssystem för att förbättra villkoren för
såväl produktionen som anställda.
Du kan nå pristagarna på mobiltelefon: Peter Höglund 070 – 550 09 39
Eva Wettervik 070 – 843 27 37

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 35 Guldärtor i 14
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.
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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
gärning inom fruktodlingen bidragit till att hålla detta anrika kulturarv
vid liv.
2008
Marie Johansson, Hattsjöhult för hennes imponerande biologisk-organiska
odling av trädgårdsväxter.
2009
Lars Bindberg, Brunstorps Gård, Huskvarna för sitt långa och engagerade
arbete med våra gamla fruktsorter.
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Program fruktens dag på Brunstorp
Lördagen den 2 oktober klockan 10.00-14.00
Sortbestämning av frukt klockan 10-14
Håkan Svensson, 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 och päron visas i huvudbyggnaden.
Vätterfrukt frukt visar sin verksamhet
Staffan Rudenstam
Vandring på Brunstorp klockan 11.00
Magnus Engstedt och Björn Kalin om Brunstorp, fruktodling och våra
lokalsorter.
Plantering av ett mispelträd kl 11.45.
Landshövding Minoo Akhtarzand planter ett vårdträd.
Utdelning av utmärkelsen Guldärtan klockan 12.00
Landshövding Minoo Akhtarzand delar ut Guldärtan. 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 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 har öppet. Här serveras både mat och fika
inklusive äpplekaka.
Moster Huldas äpplesvarvar till försäljning
Tipspromenad med fina priser.
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