
 

 

  

Våren på Vidersborg…! 

Ett litet urval av vårt växtsortiment 

som förändrar sig efter säsong. 

 

Hoppas ni kan bli inspirerade. 
 

Vi reserverar oss för slutförsäljning. 

Vidersborgsvägen 2 · Vimmerby · tel. 0492-13750 · www.vidersborg.se 

http://www.vidersborg.se/


  

’Louise Bugnet’ 
Årets Ros 2020. Tålig, 
lättskött och otroligt 
vacker.  

’Penny Lane’ 

Otroligt vacker klätterros, 

lång blomningstid, frisk. 

’Poppius’ 

Mycket lättskött, frisk ros 

med mängder av 

blommor på sommaren. 

’Queen of Sweden’ 

Ljuvlig sort som de flesta 

har svårt att motstå när 

de ser den blomma. 

’Stockholm’ 

Tålig, mycket fin i färgen 

med gult i olika nyanser. 

Fin ihop med lavendel. 

’Julia Child’ 

Härligt gul färg, Omtyckt 

rabattros som lyser upp 

trädgården. 

’Alchymist’ 

Mycket vacker klätterros 

med många nyanser i 

blomman. Rosa-aprikos. 

’Starkodder’ 

En helenae-sort som har 

betydligt mer vit ton i 

blomman än de övriga. 

Några av rosorna vi har i sortimentet, det finns många fler. 

’Morden Blush’ 

En riktigt tålig kanadensisk 

sort som klarar zon 7. 

Väldigt vacker. 

’Munstead Wood’ 

En av de mörkaste 

sorterna med väldigt 

unika färg. Omtyckt sort. 

’Ghislaine de Féligonde’ 

Tillhör de privata 

favoriterna. Lättskött, tålig 

och vacker. 

’Hope for Humanity’ 

Frisk, härdig kanadensisk 

sort med mörkt röda 

blommor. 

Våren på Vidersborg…! 



  

Våren på Vidersborg…! 
Vi gillar klematis och har ett brett sortiment, här är några sorter – men det finns andra klätterväxter också 

’Tindra’ 

Tidigblommande sort som 

är tålig och bra. Ser lite 

”busig” ut. 

’Omoshiro’ 

Tillhör kundernas favoriter 

med sina stora vackra 

blommor. 

’Alionushka’ 

Mycket bra sort. Inte så 

hög så går även bra att ha 

i krukor. 

’Rubromarginata’ 

Kallad mandelklematis. 

Ovanlig, doftande sort. 

Vacker. 

’Westerplatte’ 

Mörkt röd sort. Tålig, 

lättskött. Här har sorten 

Vino smugit sig in också. 

’Rooguchii’ 

Läcker, lättskött, passar 

även bra i krukor eftersom 

den är ”lagom” hög. 

’Romantica’ 

Riktigt mörk i färgen. Bra, 

stora blommor, lättskött. 

Omtyckt av kunderna. 

’Raggamuffin’ 

Väldigt omtyckt sort med 

både enkla och dubbla 

blommor. 

’Princess Kate’ 

Vacker sort som kom med 

dunder och brak för några 

år sedan. 

’Prince Charles’ 

Härlig blå färg som lyser 

upp den mest dystra 

tillvaron. 

’Happy Birthday’ 

Underbar färg som sticker 

ut bland alla sorterna. Bra 

namn om man vill ge bort. 

’Paul Farges’ 

Kallas även Summer 

Snow. Mycket populär. 

Bra, tålig, lättskött. 



 

  

Våren på Vidersborg…! 
Några andra klätterväxter…. det finns fler att välja på även här. 

Humle 

Vi har sju olika svenska kultursorter 

hemma som är  bra om man vill 

brygga öl… det kommer även 

Cascade och Canterbury Goldig som 

blir nytt i sortimentet i år.  

Kaprifol 

Här finns det också fler olika sorter 

att välja på. Doftande, icke 

doftande. Det är bara att välja…. 

Detta är en favorit med namnet 

Goldflame. 

Blåregn 

Svårt att motstå. En av de 

härdigaste sorterna som heter Blue 

Moon. 

Vi har även vildvin, rådhusvin, 

bokharabinda, pipranka mm. 

Glöm inte bort alla vackra barrväxter…. 

De piggar upp den allra tråkigaste vinter 

med sin vackra grönska och det finns 

mycket man kan välja på. En riktig favorit 

är den hängande hemlocksgranen som är 

på bilden ovanför. Det kommer hem 

några ex så passa på om ni gillar den. Den 

odlas inte i mängd.  



 

Våren på Vidersborg…! 
Några av våra favoritbuskar…. men även här har vi ett brett sortiment så kom och titta. 

Perukbuske ’Grace’ 

Härdigast och störst av 

sorterna. Riktigt tålig. 

Perukbuske ”vanlig” 

Grönbladig med lite 

skiftningar. Mycket tjusig. 

Perukbuske ’Royal Red’ 

Mörkast bladverk och lite 

mer kompakt i växten. 

Jap. olvon KILIMANJARO 

Översållad med vita 

blommor på våren. 

Hortensia ’Sweet 

Annabelle’  

Lång blomningstid på 

sommaren. Lättskött. 

Hortensia INCREDIBALL 

Stora vita blommor hela 

sommaren. 

Lzzzzzzzzzzättskött. 

Spirea ’Sparkling Champagne’ 

Tålig,  lättskött, härdig, 

blomvillig.  

Magnolia ’Black Tulip’ 

Stora blommor. Mycket 

vacker. Vill ha växt! 

Magnolia ’Galaxy’ 

Så vacker! Bra sort som 

klarar sig utmärkt här. 

Syren ’Sensation’ 

Lika tålig som vanlig syren 

men med annan blomfärg. 

Spirea DOUBLE PLAY RED 

Nyare sorts rosenspirea. 

Kompakt, blomrik, tålig.  

Pekingsyren BEIJING GOLD 

Gult blad på våren, sen 

grön. Gulvita blommor. 



  

 

  

Våren på Vidersborg…! 
Träd vill man inte vara utan, de skapar miljö, ger skugga och djurliv…. Vi har många sorter i sortimentet. Några exempel. 

Vipphortensia VANILLE-FRAISE 
En favorit som växlar från vitt 

till rosa. 

Rönnbärsapel ’Freja’ 

Vackra blommor och små 

frukter som går till gele. 

Magnolia ’Heaven Scent’ 

Mycket vacker och bra sort, 

med härlig rosa färg. 

Magnolia ’Susan’ 

Klassiker som hänger med år 

efter år. 

Vårkörsbär ’Hally Jolivette’ 

En av de vackraste sorterna. 

Tålig. 

Svartplommon 

Så vacker! Bra sort som klarar 

sig utmärkt här. 

Prydnadskörsbär ’Accolade’ 

Ett ”klassiskt” japanskt körsbär. 

Frisk och tålig. 

Kärrek ’Green Dwarf’ 

Tåligt, lättskött. Klotformad i 

kronan. Finns i olika höjd. 

Magnolia Galaxy… 

Så vacker! Bra sort som 

klarar sig utmärkt här. 

Magnolia Galaxy… 

Så vacker! Bra sort som 

klarar sig utmärkt här. 

Magnolia Galaxy… 

Så vacker! Bra sort som 

klarar sig utmärkt här. 

Matsumurarönn ’Noriko’ 

Litet, kompakt träd med många 

bra egenskaper. 

Magnolia Galaxy… 

Så vacker! Bra sort som 

klarar sig utmärkt här. 

Magnolia Galaxy… 

Så vacker! Bra sort som 

klarar sig utmärkt här. 

Magnolia Galaxy… 

Så vacker! Bra sort som 

klarar sig utmärkt här. 

Japansk rönn ’Carmencita’ 

Lättskött, vackert träd som 

förändrar sig efter årstid. 

Magnolia Galaxy… 

Så vacker! Bra sort som 

klarar sig utmärkt här. 

Magnolia Galaxy… 

Så vacker! Bra sort som 

klarar sig utmärkt här. 

Magnolia Galaxy… 

Så vacker! Bra sort som 

klarar sig utmärkt här. 

Syren ’Dark Purple’ 

Litet träd med fantastisk 

blomprakt. Tåligt och friskt. 

Flikbok ’Asplenifolia’ 

En favorit med ett ”eget” 

utseende. 



 

Våren på Vidersborg…! 
Frukt & bär….något av det viktigaste till trädgården. Här är några exempel. 

Blåbärstry 

Kallas ofta för ”superbär” för att de är så 

nyttiga. Vi har 9 olika sorter i sortimentet. 

Förväxla inte med blåbär, detta är något 

helt annat. 

Hallon 

Sommar- och hösthallon. Röda, 

gula. Flera olika sorter att välja på 

t.ex. Mormorshallon, Elektra, RUBY 

BEAUTY, Goodas Gold…. 

Äpple ’Topaz’ 

En favorit som är frisk, härdig o 

smakfull. Används i ekoodlingar och 

det tycker vi är ett bra betyg. Några 

andra sorter i vårt soritment är Åkerö, 

Esters Päronäpple, Trulsa, Agnes, 

Aroma, Rubinola, Ingrid Marie, Katja, 

Höstdessert….. 

Aprikoskörsbärsplommon 

’Aprimira’ 

Ny i sortimentet. Korsning mellan 

aprikos och körsbärsplommon. 

Härdig på småländska höglandet. 

Finns även en som är korsning 

aprikos/plommon som heter 

Aprikola.  

Persika ’Riga’ 

Det smakar fantastiskt med 

egenskördade persikor. Finns även 

sorten Frost. Klarar sig utmärkt här 

hos oss.  

Luddkörsbär SNÖVIT 

Vita körsbär är inte helt vanligt men 

denna sort är härdig och bra. Fåglarna 

brukar inte vara så intresserade av 

dessa ljusa bär eftersom de inte ser 

dem.  

Hjälp till våra pollinerare…. 

Plantera växter som matar våra insekter. T.ex. sälg, hallon, blåbär, körsbär, kärleksört, timjan, lavendel, lind, lönn, nävor, 

solbrud, solhatt, rönn, schersmin, silverax, vinbär, aronia, smultron mm. det finns många trädgårdsväxter som hjälper 



  

Vindruvor 

Det finns sorter som klarar 

ner till ca -40 grader, och 

det finns andra som trivs 

bäst i växthus. Blå, röda, 

gröna….. 

Våren på Vidersborg…! 
Frukt & bär….lite mer, alldeles för viktig grupp för att bara ha en sida så här kommer några till. 

Blåbär 

Det finns både klassiska 

som är som de i skogen 

och amerikanska som blir 

betydligt större och 

smakar lite annat men allt 

är gott, lättskött, tåligt. 

Björnbär 

Antingen som klätterväxt 

mot en solig vägg eller så 

har det kommit nya sorter 

som man även kan ha i 

kruka som håller sig lite 

mer kompakt i växten. 

Jordgubbar och smultron 

Inget smakar som 

egenodlade nyplockade 

jordgubbar. Plantera olika 

sorter för att förlänga 

säsongen. 

Plommon 

Finns flera olika sorter att välja på. 
Päron 

Spaljeträd, familjeträd, vanliga… 

Körsbär 

Söta och syrliga, vill man äta direkt 

eller ha till saft/sylt? Det finns lite olika. 

Även de ätliga sorterna har många 

andra bra egenskaper, här är det 

persika (rosa blommor) och 

plommon (vita blommor) som visar 

hur vackert det kan vara.  

 

Vi har fler sorter som är användbara 

som t.ex. fläder, hassel, aronia, 

röda, svarta och vita vinbär, 

aprikos, nektarin mm. men allt får 

inte plats här så kom och kolla. 



 

  

Våren på Vidersborg…! 
Perenner - vi har ett bra sortiment och det förändras efter säsong. Här är några av våra favoriter. 

Blåverbena 

Härlig färg och ger lite höjd i 

en plantering. 

Balsamaster ’Harry Schmidt’ 

Tröttnar aldrig på denna. 

Ljuvlig färg! 

Färgväppling ’Pink Truffles’ 

Inte den vanligaste sorten, 

men robust och tålig. 

Mjölkklocka ’Prichard´s Var.’ 

Härlig långblommande sort 

som tål torka ganska bra. 

Anisisop ’Blue Fortune’ 

Mycket omtyckt av både bi, 

fjärilar och oss. 

Solhatt ’Green Jewel’ 

Läcker färg som på så 

många andra solhattar. 

Mandeltörel ’Purpurea’ 

Vårblommande med läcker 

kontrast på blad/blomma 

Trädgårdsnäva ’Rozanne’ 

Absolut bästa sorten! 

Otroligt lång blomningstid. 

Luktpion ’Peter Brand’ 

En av de mörkast röda som 

är otroligt vacker.  

Gillenia 

En av våra absoluta 

favoriter. Bra på alla sätt. 

Amsonia 

Ovanlig med härlig blå färg. 

Blommar fint år efter år. 

Blågull 

Gillar man doft ska man ha 

blågull i trädgården. Ljuvlig.  

Årets Perenn 



 

 

Våren på Vidersborg…! 

Taklök olika sorter Stäppsalvia ’Ostfriesland’ 

Flocknäva (Geranium macrorrhizum) Alunrot ’Palace Purple’ Backnejlika ’Leuchtfunk’ 

Daggkåpa 

Lavendel ’Hidcote’ Lavendel ’Munstead’ Vintergröna 

Daglilja ’Stella d ’ Oro’ 

39:-/st  
så långt lagret räcker 

 


