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Alexander J. Hagemo (Hagemo Planter, 
Norge 2010)
Dubbla ljusröda blommor. Dekorativa blad 
med �ärilsmarkering. Växer kompakt.

Augusta
Enkla vita blommor med rödrosa kant och 
rosa öga. Gammal svensk sort. Skånes 
landskapspelargon utsedd av 
Pelargonsällskapet. Ursprungsnamn okänt.

Barbara Hines (Ken Lea, 1993)
Halvdubbla vitrosa blommor med skiftande 
rosa mot mitten, mellangröna blad med 
brun zon.

Boniface Butter�y (Brian West 2004)
Dubbla mörkt korallrosa blommor. 
Brokbladiga, gröna blad med mörk zig-zag 
zon och ljusare �ärilsmarkering. Ljusa 
stammar och röda bladskaft.

Brantvik
Dubbla vita blommor med nästan 
grönaktigt centrum, ursprungsnamn okänt. 
Kallas även ‘Vit Småland’.
Inhandlad av en styckmästare Brantvik på 
torget i Falköping 1948 för att ges till 
hustrun, som just fött deras barn.

Brookside Flamenco (Geo� Hopkins, 
före 1989)
Dubbla och ceriseröda blommor med vita 
streck, ett mörkgrönt bladverk och mörka 
blomskaft.

Bröllopspelargon
Dubbla rosaröda blommor, ursprungsnamn 
okänt. Sorten har varit bordsdekoration på 
ett bröllop i Uppland i november 1931.
Kallas också 'Nanny'.

Zonalpelargoner
Zonalpelargonernas namn syftar på att många - fast inte alla - har en brunaktig hästskoliknande markering, 
en zon, på bladet. Det är en komplicerad hybridgrupp som namngivits efter arten P. zonale, men den har 
antagligen �er arter inblandade i generna, såsom P. inquinans.

Alice från Mästerby (Från Gotland)
Halvdubbla rent vita blommor. 
Ursprungsnamnet okänt.

Birger
Stora dubbla blommor som är ljusare lila, 
kraftigt växtsätt. Ursprungsnamn okänt. 
”Jag �ck skott från en granne i Älvdalen i 
norra Dalarna. Han heter Birger Östling, 
var trädgårdsmästare och hade blomstera�är 
där under 1960- och början av 70-talet. 
Birger hade i sin tur i början av 1950-talet 
fått skott från en kollega i Falun och av 
kollegan blivit upplyst om att blommans 
historia gick tillbaka åtminstone till 
1930-talet.”
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Frank Headley (Frank Headley 1957)
Enkla ljust laxfärgade blommor med primitiv 
form. Brokbladig, silver bicolour. 
Mycket oregelbunden gräddvit kant. 

Distinction (Henderson före 1870)
Enkla röda blommor. Gröna blad med en 
tunn brun zon nära bladkanten. Räknas 
som brokbladig då zonen är så speciell. 
Kallas också 'One in a ring'.

Drottningminne
Kraftigt växtsätt och bladen har en svag 
mörkare ring, en zonmarkering. Blommorna 
är halvfyllda och cerisefärgade med antydan 
till vita penseldrag i blommans mitt. Växten 
bär många blommor, vilka även som 
avblommade sitter kvar på stjälken. 
Ursprungsnamn okänt.

Karna
Mörkt gröna blad med en tydlig mörkare 
ring, en zonmarkering. Blommorna är 
halvfyllda vita och skiftar i grönt. De har 
endast några få ståndare och saknar pollen. 
Blommorna sitter kvar på stjälken efter 
blomningen, och ursprungsnamn okänt.

Catalina (Sörgårdens Pelargoner)
Dubbla rödrosa blommor. Brokbladig, silver 
bicolour. Sport från 'Wilhelm Langguth'.

Crystal Palace Gem (E. G. & A.
Henderson, England, 1869) 
Enkla cinnoberröda blommor. Brokbladig, 
gulgröna blad med mörkare grön 
�ärilsmarkering.

Circus (Sörgårdens Pelargoner 2003)
Enkla randiga blommor i vitt och purpurrött. 
Mycket ovanlig färgsättning,  som annars 
endast hittas hos hängpelargoner.

Helmer
Underbara tegelfärgade blommor med 
vitt på kronbladens baksida som ger Helmer 
ett vackert utseende på de dubbla 
blommorna. Ursprungsnamn okänt.

Jake Moss (Steve Pollard 2012)  
Enkla vit/rosa blommor med ett öga. 
Blomvillig och med ett kompakt växtsätt.



Ken Lea (Andrew Simmons, England, 
2000)
Halvdubbla svagt rosa blommor.
Brokbladig, tricolour. Grågröna blad med 
vinröd sköld och ljusgula bladkanter.

Knapa-Trädet
Växer upprätt, har slanka stjälkar, 
mjukhåriga, zonmarkerande blad och 
obeskrivligt vackra och många blommor i 
nyanser av körsbärsrött med markerade 
ådror. Ursprungsnamn okänt.

Kärrgruvan
Dubbla blommor som skiftar från vitt till 
mörkrosa. Rodnar i solen. Ursprungsnamn 
okänt. Har funnits sedan åtminstone 1973 
på Kärrgruvans skola i Norberg.

Lavendel
Enkla cerisefärgade blommor med vitt 
öga och grönt bladverk. Bakgrund okänd

Mallorca
Blommar som en stjärnpelargon, blad 
som en zonal. Blommorna är 
polkagrisrandiga i både grönt, creme, 
rosa och rött, kallas även 
Kanariepelargon eller Mallorca Stripe.
Ursprungsnamnet är ‘Swiss Star’

Maria Dangel - Liten men naggande god

Året 1839 föddes en liten �icka, som �ck namnet Maria och som 
1864 gifte sig med Nils Dangel i Blekinge. När Maria �yttade till Nils 
hade hon från barndomshemmet med sig sin älsklingsplanta - en 
pelargon, som hon inte ville skiljas från. Sedermera �ck pelargonen 
hennes namn, 'Maria Dangel'.

Maria och Nils �ck barn och barnbarn och ett av dem blev 
trädgårdsmästare i Nättraby. Han odlade och sålde den omtyckta 
pelargonen till många i trakterna runtomkring. 

Växten odlas och vårdas nu ömt och kärleksfullt av femte 
generationen Dangel.

Maria Dangel är en liten och nätt zonalpelargon, som håller sig rund och tät, kompakt. Bladen är friskt gröna, mjuka och sammetslena 
och har en mörk, mycket kraftigt markerad zon. Blommorna är bedårande söta, halvfyllda, läckert rosa med en ljusare nyans mot ögat.
Om man bryter bort vissna blommor, får man ännu �er. Växten är mycket lätt att föröka, sticklingarna rotar sig villigt. Ursprungsnamn okänt.

Knapa-trädet - en skönhet med karisma

En fattig kvinna i Västorp i Småland gav någon 
gång i början av 1900-talet en planta till 
Matilda Johansson, som bodde på en av de 
gårdar, där kvinnan hjälpte till, gjorde 
dagsverken etc. Kvinnan bodde troligen i ett 
torp, hade det knapert och kallades därför för 
Knapan.  Dåförtiden kallade man krukväxter 
för fönsterträd och i familjen �ck växten 
namnet Knapaträdet. När Matildas dotter 
Hilda gifte sig �ck hon en planta av sin mor 
och när Hildas dotter Karin gifte sig �ck hon 
en. Karin i sin tur gav några plantor till den 
nära släktingen Monica. Pelargonen har alltså 
vårdats i samma familj i mer än ett sekel. 



Maureen (Ben Hoddinott 2000)
Mycket dubbla mjukt persikorosa blommor 
som nästan är rosenknoppsformade. De 
skiftar lite i färgen. Bladen är mellangröna 
med en iögonfallande smal zon nästan allra 
längst ut på bladkanten.

Maxime Kovalevski (Lemoine eller Cannell 
1910)
Enkla orange stora blommor. Mjukt grönt 
bladverk. Storvuxen.

Melva Bird (Ted Both före 1950)
Starkväxande med riktigt lysande röda 
dubbla blommor.

Mr Wren
Enkla tegelröda blommor med vita
kronbladskanter. Gängligt växtsätt
Hittad av Conn, USA, i en Mr Wrens
trädgård i England.

Mums Mums (Emma Larsen)
Stora dubbla vita blommor. Som �era 
gräddbakelser redo att ätas upp.

Mårbacka Harald
Dubbla mycket ljust laxrosa blommor.
Storvuxen och robust. Säljs även av handeln under 
smeknamnet 'Harald’. Ursprungsnamn okänt.

Mellomgården
“Från farmor, född 1898. Pelargonerna fanns 
i föräldrahemmet när hon var barn”.
Korallröd, halvdubbla blommor, kraftigt 
växtsätt, blommorna sitter kvar tills man 
bryter av blomställningen. Ursprungsnamnet
okänt.
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En genuin trädgårdsmästare med blå
kläder och gröna �ngrar.
Harald, med trädgård i Gluggstorp, var ytterst 
noggrann och endast vackra plantor i den 
större storleken med �n form, friskt bladverk, 
några utslagna blommor och många knoppar 
�ck levereras.
Han inte bara vårdade plantorna ömt utan 
gallrade och selekterade för att få ett friskt 
material utifrån den Mårbacka han vurmat 
för sedan tidigt 1980-tal.
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Mårbacka Berta, Ursprungsnamn okänt.

Mårbacka Sundborn, Ursprungsnamn okänt. 



Single New Life (1870-talet)
En polkagrisfärgad pelargon. Enkla 
rödvitrandiga blommor. Sport av
'Vesuvius’.

Norrland
Dubbla rosa blommor i en rufsig form.
Bladen ser ut som en blandning mellan 
zonalpelargon och engelsk pelargon. De 
saknar zonalpelargonens runda blad�ikar, 
men har tydligt markerade nerver i bladen. 
Stammarna är grova, storvuxen. 
Ursprungsnamnet okänt. 

Silver Celebration (Geo� Morf, Australien, 
1981)
Dubbla vita blommor med smala röda 
kanter på kronbladen, storvuxen.
PELARGONÄLLSKAPETS
FAVORITPELARGON 2014!!

South African Sun (Stephen Pollard 2002)
Dubbla mjukt röda blommor. Gyllenbladig.

Nellie Nutall
Kompaktväxande, enkelblommande vit 
med mörkrosa öga. 

Rushmoor Picotee Perfection (Steve 
Pollard 2014)
Starkväxande med lysande enkla blommor i vitt 
med mörkrosa mitt. Mycket stora blomklasar. 

Röd Harald
Enkla röda blommor i stor klase. Gröna 
tjocka blad med tydliga zoner. 
Ursprungsnamn okänt.

Skinnartorp
Kraftigväxande smultron och mjölk typ.
"Denna pelargon har jag fått av Margit. 
Margit är född 1913 på torpet Skinnartorp. 
Pelargonen hade Margits mor Elin med sig 
från sitt barndomshem utanför Enköping, 
när hon i början av 1900-talet �yttade till 
Lejondal och gifte sig med torparen Emil."
Ursprungsnamn okänt. 

Snowstorm (före 1951)
Enkel kritvit pelargon med mörka gröna 
blad.



Stora Hyttnäs
Dubbla täta blommor i olika röda nyanser. 
Ursprungsnamn okänt. Tillvaratagen på Stora 
Hyttnäs, gården bredvid Carl Larssons 
gård i Sundborn. Kallas även “Röd Mårbacka” 

Tornedalen
Dubbla vita blommor som skiftar i rosa
i solsken. Nästan gyllene blad med en 
kopparbrun markerad zon. Kraftigt tätt 
växande. Ursprungsnamn okänt. Bland 
annat odlad som familjepelargon i 
Kirunatrakten. Kallas också 'Vit Kiruna’.

Torsång
Dubbla rosa blommor med vitt öga. 
Ursprungsnamn okänt.
Såld av Torsångs Handelsträdgård
i Borlänge i Dalarna sedan 1930-talet.

Vit Mårbacka Harald
En sport på Mårbacka Harald. Hittad i 
odlingen på Gluggstorps Handelsträdgård 
2015.

Älvdalen
Enkla ljust lilarosa blommor med vitt öga. 
Ursprungsnamn okänt.

Söderbärke
Kraftigväxande med stora dubbla blomklasar.
Blommorna dubbla mörkrosa. 
Ursprungsnamn okänt.

Viva Rosita (Rockdala och PAC Elsner 
2012)
Mycket bubbla korallröda blommor. Liknar 
en ranunkel innan blomman slagit ut helt.

Österlen
Rosa med en ljusare nyans mot ögat. Mjukt
grönt bladverk.
Ursprungsnamn okänt.

Stilleryd (Tidigt 1900-tal)
Enkla mörkt laxrosa blommor. Tillvaratagen 
från Stillerydsgården utanför Karlshamn. 
Kraftigväxande och kräver en stor kruka för 
att bli bra.
Ursprungsnamn okänt. 



Dvärgpelargoner
Enligt pelargonsällskapens internationella utställnings- och tävlingsstandard bör en dvärgpelargon odlas i en 
kruka med en diameter av 3 1/2 till 4 1/2 in (9-11.5 cm). Växten ska vara 5-8 in (13-20 cm) hög från krukkanten till 
högsta bladet. De �esta sorters zonalpelargoner �nns representerade bland dvärgpelargonerna: vanliga zonalpelargoner, 
rosenknopps-, stjärn-, kaktusblommande, �nger-, fågeläggs- och brokbladiga pelargoner.

Chelsea Diane (Brian West 2002)
Dubbla blommor melerade i rosa och vitt. 
Brokbladig, silver bicolour.

Claydon (Ray Bidwell 1970)
Dubbla blekt rosa blommor.
Mörkt bladverk med nästan svart zon

Creamery (Sam Peat, England, 1977)
Halvdubbla små ljusgula blommor.
Ljusgröna blad, sirligt växtsätt. Klassas 
ibland som arthybrid.

Duncan Eagles (Brian West)
Äggskalspelargon
Enkla vita blommor med orange prickar. 
Mörkt bladverk

Freak of Nature (Grey 1880)
Enkla rosenröda blommor.
Brokbladig, vita rufsiga blad med smala 
gröna kanter. Vita stammar med svagt gröna 
och rosa streck. Sportar eller reverterar 
ibland till stammar med enbart vit eller 
grön färg eller till gröna blad.

Friesdorf (Max Löbner 1927)
Enkla varmt mellanröda blommor med 
smala kronblad. Mörkt bladverk med svart 
zon. Kallas även 'Smålandspelargon’.

Alison March (Brian West)
Dubbla blommor i blekrosa med mörkare 
rosa mitt, grönvita blad, och bicolour.

Anna Backlunds lilla vita
Enkla vita blommor som skiftar i ljust rosa 
mot mitt och kanter. Blad med ljusgrön 
�ärilsmarkering. Ursprungsnamn okänt.

Clatterbridge (Ken Lea)
Röd dubbel blomma, mörka blad.
foto Stephen Pollard
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Frou Frou (Vernon’s Geranium Nursery 
2005)
Dubbla blommor, med böljande rosa 
kronblad med vita kanter, är riktiga godbitar.
Men hon är lite ostyrig, ibland kan det 
komma grenar med helrosa eller helvita 
blommor. Namnet kommer från franskan 
och betyder just ”prasslande”

Minca (Margareta Råde 2013)
Mycket dubbla aprikosrosa blommor 
med vitt öga samt ljusare baksida på
kronbladen. Något hängande växtsätt.

Purple Pat (före 1984)
Dubbla purpurlila blommor med vitt öga.

Scottow Star (Keith Clouthing 2002)
Enkla blekt rosa blommor med djuprosa
mitt och gyllene bladverk.

Shirley Anne (Payne, England, 1985)
Dubbla rosa blommor med vitt öga.

Swainham Spring (Jill Leach 1998)
Halvdubbla vita blommor med rosigt rosa 
kanter, gyllenbladig.

High Tor (Tom Portas före 1979)
Halvdubbla blommor i ljusrosa nyanser, 
gyllene bladverk med bronsfärgad zon.

Jip’s Banjy (Tony  Burgess)
Mycket dubbla blommor i vitrosa nyanser, 
vackra �erfärgade blad, kompakt växtsätt, 
liten dvärgväxande pelargon.

Occold Embers (Stanley P. Stringer 1977) 
Dubbla ljust laxrosa blommor melerade i 
rosa. Gyllenbladig med tydlig bronsfärgad 
zon. 



Miniatyrpelargoner
Enligt gällande internationell utställningsstandard ska en miniatyrpelargon vara odlad i en lerkruka som är 
högst 9 cm i diameter. Mätt från krukkanten till högsta bladet får en miniatyrpelargon inte vara mer än 13 cm. 
Blomställningarna ska sticka upp över bladverket. Plantorna är små kopior av de stora zonalpelargonerna. Alla 
plantans delar, förutom blommorna, har en sådan storlek att plantan ser proportionerlig ut. De har ofta 
mycket små blad.

Alice (Holborow, 1966)
Dubbla rosa blommor som skiftar från vitt i 
mitten mot mörkare persikorosa mot 
kronbladens ytterkanter. Mörkgröna blad.

Excalibur (Stan Rawlings 2002)
Enkla rosa blommor. Brokbladig, gold
tricolour, gröna blad med rosa zon och
gräddfärgat bladverk.

Kleiner Liebling
Enkla små cericerosa blommor med
vitt öga, små blad. Framtagen i
Tyskland 1890.
Kallas även för 'Petit Pierre'

Michelle West (Brian West före 1994)
Dubbla blommor i �era rosa nyanser.

Tattoo (Ian Gillam ca 1984)
Enkla vita blommor med en smal 
kronbladskant i purpurrött. Mörkgrönt 
bladverk.

Red black Versuvius
Mörkt bladverk med enkla klarröda 
blommor. Sport från Vesuvius 1889.

Richard Upward (Stephen Pollard 2004)
Dekorativ pelargon med ett tricolour bladverk. 
Blomman är dubbel och aprikosfärgad 
blomma.



Äggskalspelargoner
De moderna äggskalspelargonerna introducerades av den engelske förädlaren Ray Bidwell under tidigt 1980-tal. 
I sortbeskrivningar från 1870-talet beskrivs dock pelargoner som sannolikt var av äggskalstyp. Av oklar anledning 
försvann dessa ur odling. Antalet äggskalspelargoner växer för varje år som går. Äggskalspelargonerna har 
oregelbundna �äckar och streck i en kontrasterande färg på delar av eller på hela kronbladet. Det �nns inget 
speci�kt återkommande mönster, så utseendet på varje blomma varierar.

Bobberstone (Brian West 2001)
Enkla vita blommor med röda prickar, 
streck och �äckar.

Gosbrook Jacky Tickner (David Taylor 
2011)
Dvärg-/Äggskalspelargon. Blomman är 
aprikosfärgad dubbel med röda prickar och 
streck.

Dallimore (Brian West 2001)
Dubbla ljusrosa blommor med mörkt rosa 
�äcka

Jay´s Golden Birds Egg (Jay Capac före 
1993)
Fågeläggspelargon 
Gyllenbladig 
enkelblommande med ljusrosa med cerise 
prickar.
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Sparkler (Andrew Simmons) 
Enkla ljust rosa blommor med rosa 
prickar och �äckar.

Vectis Embers (Brian West)
Äggskal - brokblad Dvärg
Silver bicolour. Dubbla vita blommor med 
röda �äckar och stänk

Fågeläggspelargon



Rosenknoppspelargoner 
Rosenknoppspelargoner kallas också Noisettepelargoner. Blommorna påminner om rosenknoppar, och en blomställning 
ser ut som en liten miniatyrbukett av rosor. Kronbladen är så många och omsluter varandra så tätt att blomman aldrig 
öppnar sig helt utan förblir knoppliknande också som fullt utvecklad. De �esta rosenknoppspelargoner utvecklades i 
slutet av 1800-talet. En del av dem har försvunnit ur odling. Sorterna förväxlas ofta med varandra, oftast förväxlas sorter 
med samma färg på blomman men med olika växtsätt. Liknande, troligtvis helt identiska sorter, har fått olika namn i 
olika länder.

April Snow
Mycket dubbla blommor i vitt och milt rosa. 
Sport från 'Australian Pink Rambler'. 
Tillvaratagen av Sune Trygg i Tungelsta.

Australian Pink Rambler
Mjukt rosa rosenknoppsformade blommor. 

Black Pearl (Cook 1959)
Djupt röda nästan svarta blommor

Brighstone (Brian West)
Dvärgväxande.
Dubbla ljusröda blommor med gyllene blad.

Langelandsrosen (En vacker onamnad sort 
som �ck detta namn i Danmark)
Mörkt cerise blommor, baksidan av 
kronbladen är ljusare. Mellangrönt bladverk.

Appleblossom Rosebud (1870)
Växer upprätt, buskigt, förgrenat. Bladen 
är friskt gröna, mjuka, njurformade och 
har en mörk ring, en zon. Blommorna är
rosa, fyllda, hårt slutna, liknar en rosenknopp, 
sitter i tät, rund samling på smäckra stänglar.

Happy Appleblosom (Lanserad av Vernon’s
Geranium Nursery 1997)
Blomman ser ut som på Appleblossom 
Rosebud men bladen har en 
�ärilsmarkering.
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Bornholm
Röda dubbla blommor, ljust  mosaik
mönstrade blad. 

Red Rosebud 
Röda dubbla blommor i tät samling.  
Kallas även 'Scarlet Rosebud'



Summer Rose Tina
Cinnoberröda blommor. Brokbladig, bladen 
har en ljus �ärilsmarkering. Sport av 'Red 
Rosebud'.

Vit Rosenknopp
Vita blommor med anstrykning åt lime, 
rodnar i solen. Mellangrönt bladverk. 
Ursprungsnamn okänt. Kallas också 
'Vitrosen'.

Westdale Appleblossom
Dubbla vita blommor med en rosa kant, 
liknande blommor som 'Appleblossom 
Rosebud'. Brokbladig. bicolour, gröna blad 
med gräddfärgad kant.

GRÖNT KULTURARV  -  INSAMLADE VÄXTER MED  EN DOKUMENTERAD HISTORIA

Zonalpelargonen ” Karna" går att spåra tillbaka 
till södra Skåne i början av 1900 -talet. Signe, 
som äger pelargonen idag, �ck den av sin mor 
Helga när hon gifte sig 1956. Helga 
uppmuntrade Signe att vara rädd om 
pelargonen och bad henne att bevara den väl 
eftersom den alltid funnits i hennes 
föräldrahem när hon var barn. Signes mor var 
född 1895.
Signes mormor Karna, som var den första 
generationen att odla pelargonen, har gett 
namn åt den. Karna och hennes familj bodde i 
början av 1900 -talet på en bondgård i Västra 
Torp utanför Trelleborg. När dottern Helga 
gifte sig 1922 �yttade hon till en gård inte långt 
från föräldrarnas gård. Signe minns att i 
barndomshemmet stod pelargonen på husets 
glasveranda över sommaren och i den kalla 
men frostfria salen över vintern.

Från gården Drottningminne i södra Jämtland 
kommer denna zonalpelargon, som fått 
gårdens namn.
Sedan 1930 -talet har växten i obruten följd 
funnits på gården och idag är det Ruth som i 
tredje generationen odlar och tar hand om 
den. På 1930 -talet var det Ruths farmor som 
skötte om den. Hos farmodern stod alltid 
pelargonen i österfönster i köket eller i 
kammarens söderfönster. Hon tyckte om 
starka färger och därför var hon extra förtjust 
i ’Drottningminne’.
När farmodern dog �ck Ruths mor ansvaret 
för ’Drottningminne’ och därefter blev det 
Ruths tur att ta hand om den. Ruth har alltid 
minst 2 eller 3 exemplar hemma på gården för 
att hon ska vara säker på att den ska �nnas 
kvar.

KARNA DRTTNINGMINNE



Tulpan- och Nejlikspelargoner
Med tulpanblommande pelargoner menas zonalpelargoner vars blommor inte öppnar sig helt, så blommorna ser ut som 
små tulpaner. En blomställning ser ut som en tulpanbukett i miniatyr. Enstaka blommor i en blomställning återgår 
ofta till den ursprungliga, vanliga typen, så det kan �nnas två slags blommor i samma �ock. Plantan är kraftigväxande.
Dessa pelargoner började utvecklas i USA, där de odlats sedan 1966. De kom till Europa först på 1980-talet.
Nejlikeblommande pelargoner har sågade kronbladskanter.

Emma från Bengtsbo (Bengtsbo 
Handelsträdgård)
Tulpanblommande.
Enkla ljust laxrosa blommor. En sport 
från en zonalpelargon.

Marie-Louise
Nejlikeblommande. Tulpanblommande.
Korallröda blommor som skiftar i 
färgintensitet efter ljustillgången,
 tulpanformade kronblad med fransiga 
kanter. Mörkgröna spröda blad.

Patricia Andrea (R. & R. Andrea, USA, 1966)
Tulpanblommande.
Enkla korall-lax-färgade tulpanformade 
blommor.

Hängpelargoner
Denna grupp pelargoner härstammar i första hand från den vildväxande arten P. peltatum, vars artnamn syftar på de 
sköldlika bladen. Dessa är fem�ikiga och påminner om murgrönans blad. Arten har långa hängande grenar som är 
sköra och lätt bryts av. Hängpelargonernas blad är oftast klargröna och kan ha en zon. Det �nns också brokbladiga 
sorter. Blommorna varierar från enkla till dubbla, med färger från vitt, lila, olika rosa och röda till mycket mörkt 
sammetsröda. Det �nns också hängpelargoner med �äckiga eller randiga blommor.

L'Élégante (Cannell före 1868)
Dvärgpelargon.
Vita till mycket blekrosa blommor med 
purpurfärgade markeringar. Brokbladig, 
silver bicolour. Gröna blad med gräddvita 
kanter som kan färgas rosa av väder och 
vind eller vid torka.

Laced Sugar Baby (Bielby, England, före 
1990)
Miniatyrpelargon.
Dubbla blekt rosa blommor. Ljusgrönt 
bladverk med gräddgul nervbandsmosaik.

Mill�eld Rose
Mycket dubbla blekt rosa 
rosenknoppsformade blommor. Hänghybrid.
PELARGONÄLLSKAPETS
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Doftpelargoner
Doftpelargonernas storhetstid var i England under den viktorianska eran. De var så otroligt populära under denna tid, 
att det på 1870-talet fanns över 150 olika sorter i engelska växtkataloger. Idag �nns minst 200 sorters doftpelargoner 
i odling. De är inte någon homogen grupp. En del av dem är rena arter, men många av dem är hybrider och mutationer. 
Utmärkande för dem är att bladverket doftar. De �esta sorternas bladverk doftar mycket gott, men det �nns vissa sorter 
som luktar obehagligt. Det �nns också pelargoner med doftande blommor, till exempel P. gibbosum, men dessa räknas 
inte till denna grupp. Det är bladen som ska dofta för att en pelargon ska kallas doftpelargon.

Ardwick Cinnamon (Clifton före 1991)
Vita blommor. Små grågröna blad med 
kaneldoft.

Deerwood Lavender Lad (Faye
Brawner före 1993)
Små klart purpurfärgade blommor.
Små runda grågröna blad med uddiga kanter.

Dr Westerlund
Vita blommor med purpurröda markeringar 
på de övre kronbladen. Synonym: 
P. 'Graveolens'
- En "äkta" Dr Westerlunds  blomma. Kan 
följas till dr Westerlund själv. Pelargonskotten 
kom från min svärmor som fått den av sin 
bästa vännina som fått den av makens morfar, 
som var doktor Westerlund i Enköping" 

Orange Fizz
Mörkare rosa blommor med purpurfärgade 
markeringar på de övre kronbladen. Gröna 
blad med sträv textur och framträdande 
vener. Doft av citron.

Royal Oak (före 1970)
Ljusrosa blommor med mörkare �äckar på 
de övre kronbladen. Par�ikiga, klibbiga 
blad med mörkbrun mitt. Torento (före 1985)

Lilarosa blommor med purpurfärgade 
markeringar. Kraftigt upprätt växtsätt. Kallas 
'Ginger' i USA. Har smeknamnet 
'Coca Cola-pelargonen'.

Clorinda
Stora mörkare rosa blommor. Mycket stora 
blommor för att tillhöra gruppen 
doftpelargoner.

Chocolate Peppermint  (USA före 1988)
Lilarosa blommor med lila markeringar. 
Ludna blad med tre lober, trubbiga �ikar 
samt mörkbrun bladmitt. Doft av 
pepparmynta.

 

Marias Blomma (P. 'Fragrans')
Små vita blommor med streck i. Bladen 
doftar härligt kryddigt. Senaste tilskottet i 
GK serien.



Stjärnpelargoner
Denna slags pelargoner har fått sitt namn för att deras märkliga mycket �ikiga kronblad är stjärnlika. Sorterna med 
enkla blommor är mest stjärnlika, de med dubbla blommor ser mer rufsiga ut. Bladen är hand�ikiga med spetsiga eller 
helbräddade �ikar, och uppvisar likhet med vissa arter av lönnblad. Ofta har bladen också en tydlig zon. 
Stjärnpelargonerna utvecklades av Ted Both i Australien. De första stjärnpelargonerna kom till Europa först på 
1960-talet.

Bev Foster (Brian West 1998)
Dvärgpelargon, äggskalspelargon.
Dubbla milt rosa blommor med smala 
kronblad, �äckade i mörkare rosa.

Bittans Frida (Birgitta Sergler)
Dvärgpelargon.
Ceriseröda vackra blommor liknande
stjärnor.

Bob Newing (Andrew Simmons)
Dvärgpelargon.
Enkla laxrosa blommor. Brokbladig,
tricolour-bladverk.

Borthwood (Brian West)
Dubbla klart lilarosa blommor.

Don Chiverton (Brian West 2001)
Dvärgpelargon.
Dubbla persikoröda blommor med vitt öga.

Dr Magnusson (Birgitta Sergler)
Dubbla mörkt cerise blommor. Blad med 
brun sköld.

Flecks (Brian West 2004)
Miniatyrpelargon.
Dubbla blommor med smala kronblad 
färgade i rosa. Sport av ‘Little Spinkey’

Gosbrook Starstorm (David Taylor)
Äggskalspelargon
Dubbla vita blommor med röda streck och 
prickar. Mörkgrönt bladverk.

Edwards Finn (Marjorie Edwards, 
Australien)
Dubbla laxrosa blommor med mörkare rosa
mitt.



Kellette (Monica Bennet, Australien, 1985)
Enkla vita blommor med rosa öga och rosa 
vener.
PELARGONÄLLSKAPETS
FAVORITPELARGON 2018!!

Lotta Lundberg (Brian West 2007)
Dvärgpelargon.
Dubbla klart purpurfärgade blommor.

Lotusland (Ian Gilliam, Kanada, 1995)
Dvärgpelargon.
Enkla klart rosa blommor. Gyllenbladig
med bred bronsfärgad medaljong.

Nygårdens Lilac Splash (Ann-Catrine
Risel c:a 2000)
Vita äggskalslblommande  blommor med 
lilarosa prickar, streck och fält.

Pamela Vaughan (Brian West 2004)
Dubbla vita blommor med rosa inslag samt 
mörkare rosa kronbladskanter.

Richard Hodgson (Brian West 2004)
Dubbla rosa blommor med
magentafärgade prickar och streck.

Rushmoor Bondi Blue (Stephen Pollard 
2012 )
Dubbla ljust lilarosa blommor. Bladverk 
med mörk sköld.

John Round (Brian West 2004) 
Dvärgpelargon
Blommorna cerise i en vacker samling. 

Pink Joann Hodgson 
Dubbla babyrosa blommor. Sport av 
'Joann Hodgson'. 

Richard Collins (Stephen Pollard)
Brokbladig med enkla mörkrosa blommor.

Rushmoor Golden Girl (Stephen Pollard 2012)
Dubbla stora blekrosa blommor med rosa 
mot blommans centrum, lime/gyllene blad.

Mrs. May Last (Stephen Pollard)
Dubbla mörk neonlila blommor, 
dekorativa blad.



Rushmoor Platinum Anniversary (Stephen
Pollard 2013)
Dvärgpelargon.
Dubbla vita blommor med ett mörk 
rosa öga. Bladen är gröna med en mörk zon.

Santorini (Sune Trygg)
Dubbla röda blommor med ett svagt vitt 
öga. Gröna blad med en mörk zon. En 
sport på ‘Rookley’.

Silver Candy (Brian West)
Dvärgpelargon.
Dubbla karamellrosa blommor, Brokbladig, 
silver tricolour.

Snowbright (Brian West 2004)
Äggskalspelargon.
Dubbla vita blommor med lilarosa prickar, 
streck och �äckar.

Strawberry Fayre
Miniatyrpelargon.
Enkla röda blommor med vitt öga. 
Ovanligt djupt skuret bladverk.

Sune Trygg (Emma Larsen)
Enkel röd blomma med vitt öga

Rushmoor Golden Ru�es (Stephen Pollard
2006)
Dubbla mjukt laxrosa blommor, gyllene 
blad.

Ste�ens Dreamstar  (Stefan Lövgren 2012)
Dubbla blommor i aprikos och vitt, runda 
täta blomhuvuden. Mellangrönt bladverk 
med zon. 

Stella Vernante  (Catia De Tomi, 2006)
Bladen är silver bicolour, blommorna är 
enkla i cerise och vitt. 

Vectis Glitter (Brian West 2005)
Äggskalspelargon
Blummorna är vita och kraftigt 
med stänk av rött.  

Vectis Allure (Brian West 2002)
Enkela rosa blommor - mörkare i mitten 
och bleknar till rosa på kronbladskanterna.

Vancouver Centennial (Ian Gillam, 1986)
Enkla cinnoberröda blommor, bruna blad 
med ljusgrön kant.



Vic Caws (Brian West 2003)
Miniatyrpelargon.
Dubbla klarröda lite spretiga blommor. Mörkgrönt bladverk.

Fingerpelargoner
Denna grupp är ett bra exempel på den namnförvirring som råder bland odlade pelargoner. Gruppen härstammar 
från en enda planta, hittad på en bakgård till ett hotell i Mexiko. Pelargonen �ck först namnet P. formosum, då man 
trodde att det var en art och att den kommit med en båt från Formosa, numera Taiwan. Namnet var dock redan använt, 
till och med �era gånger, och plantan visade sig vara en hybrid. Senare ändrades namnet till 'Fem-�ngrad Pelargon' och 
till slut �ck plantan namnet ”Formosum”. Bladen liknar en hand, med tre till fem smala �ikar, vilket gett gruppnamnet 
'Fingerpelargoner'. Sorterna har också kallats 'Fingerblommande pelargoner' på grund av blommornas smala kronblad. 
Namnet 'Formosum-hybrider' har också använts.

Dream Lover (Jim Sheehan, Skottland 
2013)
Dvärgpelargon.
Dubbla ljust laxrosa blommor. Blad med 
bronsfärgad zon.

Tessaloniki (Sune Trygg)
Enkla röda blommor. Sport på ‘�erese’

�erese (Gunilla Hagelin Nilsson 1998)
Äggskalspelargon
Enkla/halvdubbla laxrosa blommor med 
vita och röda �äckar.



Unikpelargoner/Hartsookhybrider
De �esta unikpelargonerna utvecklades redan på tidigt 1800-tal. Som populärast var de i slutet av 1800-talet. Idag �nns 
bara ett fåtal av de riktigt gamla sorterna kvar. Man tror att gruppen härstammar från P. fulgidum, med lysande röda 
blommor. Med Hartsookhybrider menas korsningar mellan unikpelargoner och engelska pelargoner, framtagna på 
1960-70-talet av Frances Hartsook, USA. Det mest utmärkande för denna grupp är att sorterna har stora blommor och 
blommar bra även under varma somrar

Voo Doo (Frances Hartsook 1971)
Korsning mellan unikpelargon och engelsk 
pelargon. Mörkt djupröda blommor med 
svarta �äckar. Voo Doos bladverk är något 
mindre än de övriga Hartsookhybridernas.

Engelska pelargoner
De Engelska pelargonerna blev under 1800-talet mycket populära i England eftersom de tål regniga somrar. Flera av 
de tidiga sorterna har tagits fram i Tyskland. Pelargonium cucculatum, med sina styva blad, är den art som fått ge karaktär 
åt sorten. Engelska pelargoner sätter knopp under vinterhalvåret, eller efter en period med kallare väder, det innebär att 
pelargonen inte ska beskäras på våren.

Blekinge�ickan
Vitt/rödrosa blommor.
Blekinge�ickan är en småblommig engelsk 
pelargon som har rosaröda vågiga blommor 
med vit kant. Sorten har odlats på 
Svaneholms slott i minst 60 år. Förr i världen 
har den spridits under namnet 
‘Blekingebruden’.
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Lord Bute (1910)
Enkla mörkt vinröda blommor med smal 
rosa kant.

BILD SAKNAS



Zonartic
Zonartics har tagits fram genom att korsa vildpelargonen P. articulatum med P. zonale hybrider och hänghybrider. 
De kännetecknas av sina stora vackra blommor och �ikiga blad. Växtsättet är upprättväxande och halvhängande. Det 
är en ny grupp pelargoner utvecklad av Cli� Blackman från Australien. Han började sin förädling 1986. Hans stora 
dröm var att skapa en gul pelargon. Den första gula zonarticen som hade halvdubbla blommor såg dagens ljus 1994. 
(#94-171 ”Aussie Gold”).

Unicorn Hot Pepper (Lena Ljungqvist, 
frö Cli� Blackman)
En upprättväxande, starkväxande zonartic. 
Blomfärgen är orange, med vit mitt och röda 
streck på de övre kronbladen.

Lara Envoy (Cli� Blackman 1999)
Mycket stora dubbla blommor i 
persikorosa och med aningens vitt och gult i 
mitten

Unicorn Poem (Lena Ljungqvist, 
frö Cli� Blackman 2016)
Vita stora blommor med rosa streck i.
foto Lena Larsson

Unicorn Diva (Lena Ljungqvist, 
frö Cli� Blackman 2016) 
Stora gula dubbla blommor med rosa 
markeringar . De är klart gula när de håller 
på att slå ut men bleknar sedan till gräddgul.
foto Lena Larsson 

Lara Largo (Cli� Blackman 2003)
Dubbla rödorange blommor, stora 
blomklasar.
foto Lena Larsson 
 

Lara Alf (Cli� Blackman2002)
Stora, dubbla lysande röda blommor, 
kompakt växtsätt. 
foto Lena Larsson
 

Lara Welcome (Cli� Blackman)
Stora, halvdubbla mörk rosa blommor med 
vit på de övre kronbladen, kompakt växtsätt. 
 

Lara Marjorie (Cli� Blackman 2001)
Väldigt stora dubbla blommor med inslag 
av rosa och gult som övergår i vitt vartefter 
de slår ut. 

Lara Rita (Cli� Blackman 2005)
Stora dubbla korallrosa blommor, kompakt 
växtsätt.
foto Lena Larsson



Vildpelargoner

P. australe
En örtartad art, som grenar sig rikt. 
Kan bli 3 dm hög, ibland mer, och 10 dm 
bred. Stammarna tonar lite i rosalila och kan 
vara lite ludna. Bladen är hjärtformade med 
3-5 lober, och är ludna på samma sätt som 
stammarna. Blommorna varierar mycket 
vad gäller färg, från vitt till rosa, samt också 
�ädermarkeringar, som kan vara mörkt rosa 
till lila, och bara sitta på de övre kronbladen 
eller sitta på alla kronblad.

P. cotyledonis
En suckulent småväxt buske, som i 
odling ofta blir 3-4 dm hög. Kan växa likt 
ett litet träd. Stam och äldre grenar utvecklar 
en brun bark. Bladen sitter samlade i 
grentopparna. Blommorna är vita och har 
fem lika stora kronblad. De växer i 
blom�ockar på 5-15 blommor.

P. laxum
Suckulent art med lätt förgrenad 
mycket tjock gröngul stam. Bladen liknar 
en tårtspade i formen och är parbladigt 
djupt skurna, och bladkanten är tandad på 
ett oregelbundet morotbladsliknande sätt. 
Bladvenerna bildar en fördjupning in i 
bladet. Blommorna har fem kronblad och 
är vita. Blomställningarna kan grena sig �era 
gånger. Blommans utseende är oregelbundet. 
De två övre kronbladen har tunna röda 
streck från basen upp till en tredjedel på 
kronbladet, de tre nedre kronbladen saknar 
markeringar.

P. vitifolium  
Starkväxande buske som blir cirka en meter 
hög och har en något sträv, citronlinknande 
doft. Bladen är sträva och håriga, och 
påminner i formen om vinblad.
Blommorna är rosa till ljust lila och cirka 
1,5 cm stora. De övre kronbladen har mörkare 
markeringar och ofta en ljusare mitt. De 
nedre kronbladen saknar markeringar och är 
något smalare.

Unicorn Pom Pom (Lena Ljungqvist, 
frö Cli� Blackman)
Mycket dubbla och stora blommor i 
ljustgult, blommorna bleknar ju äldre de blir.
foto Lena Larsson
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