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LÅT DIG INSPIRERAS AV
ARTS AND CRAFTS

Trots att rörelsen är över 100 år känns den idag mer aktuell än någonsin. Vi kan
inte få nog av de spännande tankarna och människorna bakom Arts and Crafts
och har därför valt ut fem för rörelsen tongivande personer att inspireras av:
GERTRUD JEKYLL (1843-1932)
Trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner som ofta verkade parallellt i
byggprocessen med arkitekten Edward Lutyens. Tillsammans skapade de en
helhet där byggnadens placering förhöll sig till landskapet vilket gav en känsla
av närhet till naturen. Jekyll själv uppförde först sin trädgård under flera år
innan hon lät bygga sitt hus. Jekyll myntade begreppet ”mixed borders” som är
planteringar med mjuka böljande former där många olika inhemska växter
återkommer i små grupper.
I en plantering som designats med utgångspunkt från Jekylls stilideal
kan du hitta stockros, stäppsalvia, dahlia och brudslöja.
ELLEN KEY (1849-1926)
Författare som också hade ett stort inflytande i sociala frågor. Hon
var bland annat en viktig förkämpe för kvinnlig rösträtt. Till sitt
hem Strand vid Vättern ritade hon sin egen trädgård med tydlig
inspiration från Arts and Crafts. Tomten sluttar dramatiskt ned
mot vattnet och med bokskogens påtagliga närvaro är samspelet
med naturen magnifikt.
Växter som påminner om Ellen Keys egendesignade trädgård är
bland annat formklippt buxbom, stor blomstertobak, silverljus och
jätteverbena.

Med bland annat gräset ekorrkorn, jätteverbena och rosenskära har vi tolkat
William Robinssons konstnärskap inom landskaps- och trädgårdsarkitektur.
KARIN LARSSON (1859-1928)
Konstnär vars livsverk än i dag går att beskåda på gården Lilla Hytnäs i
Sundborn i Dalarna. Trädgårdens formgivning och funktion är högt prioriterad
på gården och samspelar med huset stilideal som tog inspiration från Arts and
Crafts och nationalromantiken. För Karin Larsson var målet att familjen skulle
bli självförsörjande på sin gård. Genom att köpa mer mark och anlägga en
köksträdgård lyckades hon täcka matbehovet för två vuxna och åtta barn samt
tjänstefolk.
Örter och grönsaker i kombination med säsongsblommor skapar vackra
kompositioner i Karin Larssons anda. I hennes köksträdgård fanns både den
viktiga grön- och palmkålen och dillen blandad med indiankrasse och zinnia.
WILLIAM MORRIS (1834-1896)
Entreprenör inom heminredning och design och en av grundarna till
Arts and Crafts-rörelsen. För Morris var det viktigt att alla skulle ha
tillgång till konst och vackra miljöer att vistas i. Väldesignade möbler
skulle inte vara något som bara hörde till adeln och de övre klasserna.
I sin egen trädgård fann William Morris inspiration till några av sina
mest kända mönster så som Trellis, Leicester och Willow bough. I hans
blommiga, pompösa och noggrant färglagda mönster är också fåglar
och spaljéer ett återkommande inslag.
I vår tolkning av Morris har vi tagit fasta på växtval som återfinns
i både färg och i form i flera av hans mönster, så som
nejlika, salvia och lejongap.
Ut och njut!
Emma Parfält, landskapsingenjör
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare

Illustrationer: Cecilia Pettersson. Bearbetning: Elin Larsson. Tryck: Borås Stads kommuntryckeri 2020. Andra upplagan.

I år har vi hämtat inspiration till Borås Stads sommarblomsplanteringar från
Arts and Crafts- rörelsen. Som en reaktion på industrialiseringen och den
efterföljande urbaniseringen ville rörelsen lyfta fram det vackra och verka för att
skapa en helhet där alla människor och ting samspelade med varandra. Arts and
Crafts var stilbildande inom allt från hantverk och heminredning till arkitektur,
stadsplanering och trädgårdsdesign.

WILLIAM ROBINSSON (1838-1935)
Landskapsarkitekt som under senare delen av 1800-talet var en stark
förespråkare för den naturlika trädgården. Han var en ihärdig motståndare
till det formella brittiska trädgårdsarvet. Robinsson menade att botanik var
vetenskap och trädgårdsdesign var att klassa som konst, och han föredrog med
all önskvärd tydlighet det senare.
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BLOMSTERLISTA PÅ LATIN OCH SVENSKA
Ta en lugn stund och ströva runt i Borås. Se blommorna klä staden i sommarskrud både i planteringar, urnor och brolådor. Stanna upp och sätt dig en stund
vid Folktalaren, här kan du njuta av alla kompositioner på en och samma plats.
På boras.se/blomsterprogram finns en karta som visar exakt var alla
kompositioner finns. Du kan också scanna QR-koden med din mobil
för att komma direkt till blomsterkartan.

GERTRUDE JEKYLL

WILLIAM ROBINSSON
21

Brachyscome multifida

Blåkrage

22

Calendula officinalis ’Kinglet Mix’

Ringblomma

23

Cleome spinosa ’Jacq Flower’

Paradisblomster

24

Cosmos bipinnatus ’Double click Cranberries’

Rosenskära

25

Hordeum jubatum

Ekorrkorn

26

Scabiosa atropurpurea ’Salmon Queen’

Praktvädd

27

Verbena bonariensis

Jätteverbena

1

Alcea rosea ’Charters Rose’

Stockros

2

Alcea rosea ’Chaters White’

Stockros

3

Calibrachoa minifamous ’Orange Red Eye’

Småpetunia

28

Anethum graveolens ’Como’

Dill

4

Dahlia ’Alfred Grille’

Dahlia ssp

29

Brassica oleracea ’Dwarf Green Curled’

Grönkål

5

Dahlia ’Sangria’

Dahlia ssp

30

Brassica oleracea ’Nero di Toscana’

Palmkål

6

Echinops bannaticus

Blå bolltistel

31

Brassica oleracea ’Nero di Toscana’

Blomstermorot

7

Gaura lindheimeri ’Rosy Jane’

Sommarljus

32

Nasturtium ’Jewel Mixed’

Indiankrasse

8

Gypsophila paniculata

Brudslöja

33

Phaseolus coccineus

Rosenböna

9

Lobelia ’Cambridge Blue’

Lobelia

34

Sanvitalia procumbens

Husarknapp

10

Pennisetum alopecuroides ’Hameln’

Lampborstgräs

35

Zinnia ’Zahara Double Fire’

Zinnia

11

Salvia nemorosa ’Caradonna’

Stäppsalvia

KARIN LARSSON

WILLIAM MORRIS

ELLEN KEY
12

Buxus sempervirens

Buxboumsklot

36

Alchemilla mollis

Daggkåpa

13

Glechoma hederacea ’Dappled Light’

Jordreva

37

Antirrhinum majus, ’Rocket White’

Lejongap

14

Ipomoea batatas ’Emerald Lace’

Sötpotatis

38

Bidens ferulifolia

Ampelskära

15

Lathyrus odoratus ’Mammoth White’

Luktärt

39

Cosmos atrosanguineus ’Chocamocha’

Ampelskära

16

Nicotiana alata ’Grandiflora’

Stor blomstertobak

40

Dianthus chinensis ’White fire’

Sommarnejlika

17

Oxalis triangularis ’Burgundy Wine’

Triangeloxalis

41

Lathyrus odoratus ’Black Knight’

Luktärt

18

Plectranthus argentatus ’Silver Shield’

Silverljus

42

Salvia argentea ’Silver Sage’

Silversalvia

19

Verbena bonariensis ’Cloud’

Jätteverbena

43

Senecio cineraria ’Cirrus’

Silverek

20

Zinnia marylandica ’Double Zahara White’

Marylandzinnia

45

Stipa tenuissima ’Pony Tails’

Svansfjädergräs

Följ oss på instagram
@boras_parker.
Där bjuder vi på härlig
inspiration och information
om kommande aktiviteter!
Tekniska förvaltningen
Kungsgatan 57
tekniska@boras.se
033-35 74 00
boras.se

