
 

 

Veckans växt v. 1 2012 

Perenner och författare 
I år är det hundra år sedan August Strindberg gick bort. Det uppmärksammas på många sätt, till 
exempel genom att 2012 utsetts till Strindbergsår. Det kan man läsa mer om på Kulturrådets 
sidahttp://strindberg2012.se. 

Redan år 2000 kom boken ”Strindberg som trädgårdsmästare” av Catharina Söderbergh, Solveig 
Edlund och Marina Rydberg. Strindberg var en hängiven odlare och i boken får man bland annat lära 
sig att Strindberg längtade efter sina odlingar på Kymendö när han bodde i Tyskland, att han 
beundrade Linné och att han fick en hel låda med sin älsklingsblomma cyklamen av sin bror den dag 
han fyllde 60 år. I boken får man också lära sig att pioner tillhörde Strindbergs favoritblommor. I juli 
1882 skrev han till sin bror som var trädgårdsmästare på Leufsta bruk i Uppland: 

”Har du att sälja mig, (eller skänka) några rotbitar af kaprifolium, törnros, schasmin, péon och andra 
fleråriga som du slopar eller skall dela?” 

Strindberg är inte ensam om att ha tyckt om pioner. Luktpioner är den växt som flest trädgårdsägare 
rapporterat in till Perennuppropet och idag står 250 insamlade pioner på uppropets provodlingsfält. I 
breven till uppropet berättas ofta om pioner som gått i arv och flyttats med när familjerna bytt 
bostad, så pionen verkar vara en växt som man brytt sig lite extra mycket om. 

Ingen av pionerna som perennuppropet fått tips om går att spåra till Strindberg på något sätt, men vi 
provodlar faktiskt två andra perenner som går att koppla till svenska författare. Från Dalarna har 
rapporterats in en stor blåklocka som funnits i Selma Lagerlöfs trädgård och i Småland har en av 
uppropets inventerare hittat två irisar som planterades av Olle Hedberg på 1930-talet. 

Text och foto: Linnea Oskarsson, perennuppropet 

 

 

 

Några av de luktpioner som träffats på vid Perennuppropets inventeringar.  

http://strindberg2012.se/
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