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Nr   Antal /kruka Sort

 1         6                                   Althernatera dentata ‘Purple Prince’  alt.  ‘Little Ruby’(20-25 cm)
  2        2                                   Antirrhinum majus ‘ Rocket Red’(70 cm)
  3        4                                   Begonia x hybrida ‘Gryphon’ (35 cm) 
  4        9                                   Begonia x tuberhybrida Nonstop Mocca Scarlet ( 30 cm)
  5        2                                   Canna x generalis Tropical Bronze Scarlet (60 cm)
  6        2                                   Pennisetum advena ‘Rubrum’ ( 40/70 cm)
  7        6                                   Senecio cineraria ‘Silverdust’ (20 cm )
  8        4                                   Verbena rigida (30-40 cm)
  9        6                                   Verbena Vepita Scarlet alt. V. selecta Lascar   ‘Dark Red’

PLAN URNA - Inre diameter 110 cm
Skala 1:20 ( A3)

Senecio cineraria ‘Silverdust’ 

Begonia x hybrida ‘Gryphon’ 

Verbena rigida Verbena Vepita Scarlet
 eller
 V. selecta Lascar   ‘Dark Red’

Antirrhinum majus
 ‘ Rocket Red’

Althernatera dentata
 ‘Purple Prince’ 
eller ‘Little Romance’

Pennisetum advena
 ‘Rubrum’

Begonia x tuberhybrida 
Nonstop Mocca Scarlet

Canna x generalis
 ‘Bronze Scarlet’

Jubileumsurnan Art deco

Valet av växter i urnan och rabatten har till största delen styrts av vilka 
sommarblommor / arter som var vanliga runt 1920, dvs det år då FSS 
grundades. År 2020, vår nutid, representeras genom att dagens mer 
moderna sorter och sortgrupper används. Tonvikten har även legat på 
säkra växter som fungerar pålitligt i o�entlig miljö.

Färg- och formtemat är dramatiskt; rött och mörkt vinrött 
dominerar, likaså tydliga och kraftfulla blom- och bladformer. 
Kompositionen har lånat sitt uttryck både från 1920-talets formstarka 
Art decostil och den så populära tapetgruppen. 

Art deco ( Dekorativ konst)  är framförallt en arkitektur-, konst- och 
formgivningsstil från tiden mellan 1920 och början av andra 
världskriget. Stilen kännetecknas av rika och kontrastrika färger, djärva 
geometriska former och framhävande av det individuella, dekorativa 
och exklusiva. 
Sättet att inordna växterna i sk tapetgrupper var runt 1920 -talet på 
stark tillbakagång, men sättet att gruppera sommarblommor med 
tydliga enhetliga grupper i starka färger och avgränsande kantväxt, 
fanns ännu kvar.

Urnan som planen visar har innermåttet 110 cm. I en större urna får man lägga till 
�era av de föreslagna växterna eller komplettera med �era sorter som man tycker 
passar in i temat. I en mindre urna måste antalet växter minskas.
Vill man plantera en större rabatt kan man inspireras av de kompletterande 
växtförslag som föreslås på en separat sida.

  

Ide’ och Design: 
Landskapsarkitekt Mona Wembling
 

1920- 2020
 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare fyller 100 år


