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Höstflox Phlox paniculata ’Pax’
"Höstfloxens blomning är ett sensommartecken lika
säkert som kantarellerna och de första gula
björklöven." Så inleder trädgårdsarkitekten Walter
Bauer avsnittet om sensommaren i sin bok " Det
gröna året " från 1949.
Höstfloxen, ursprungligen från Nordamerika, fördes
till Europa i slutet av 1700-talet. I Sverige har
höstfloxen bland annat kallats flamblomster och
höstsyren. Förädling av höstflox startade under
första halvan av 1800-talet ute i Europa och redan
1864 hade Göteborgs Trädgårdsförenings plantskola
48 sorter till försäljning. De flesta av dem hade franskklingande namn som Madame Durdeaux,
Madame Eugenie Lebraisseur och General Changarnier. Med åren förädlades hundratals sorter fram,
främst i England, Tyskland och Nederländerna, och redan 1880 kan man läsa i Svenska
Trädgårdsföreningens Tidskrift att "Varieteternas antal är mycket stort, och som nya årligen
tillkomma och aflösa de äldre, anse vi ej skäl att anföra några särskildt." År 1931 står att läsa i Allmän
Svensk Trädgårdstidning att av höstflox "föra våra svenska plantskolor numera en så oerhörd massa
sorter, att valet för den oerfarne kan vara ganska svårt". Arton år senare suckar Walter Bauer att "I
hela den brokiga skaran av floxsorter är det många som är mycket lika varandra - ibland verkar det
som om endast sortnamnen skilde dem åt." Och det finns sorter som har sålts under två namn.
Mount Fuji och Fujiyama är två namn på samma sort
precis som Newbird och Neubert är olika namn på samma
sort. Sorten Spätrot, framförädlad i Tyskland bytte namn
till 'Latest red' när den såldes i England och sorten 'Frau
Alfred von Mauthner' fick byta namn till 'Spitfire' under
andra världskriget.
Höstfloxen 'Pax' är en sort som behållit sin popularitet
under lång tid. Den förädlades fram av plantskolan
Langenargen am Bodensee som introducerade sorten i
tysk handel 1946. Sorten, som fortfarande går att hitta i
handeln, har vita blommor och blir mellan 70 och 100
centimeter hög. Andra gamla sorter som fortfarande går
att köpa i plantskolorna idag är till exempel 'Europa' som
förädlades fram i Tyskland 1910 och 'Rijnstroom' som
introducerades i handeln av Rijnstrooms plantskola i
Nederländerna någon gång före 1910. Floxen 'Europa' har
funnits att köpa i svenska plantskolor åtminstone sedan
1917 och 'Rijnstroom' åtminstone sedan 1918.
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