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JURYNS MOTIVERING:
Björn är landskapsarkitekten och folkbildaren som med stor kunskap och entusiasm och med särskilt intresse för kulturväxter av
skilda slag, bl.a. rosor, sprider kärlek och värme med rosorna som redskap.
Björn har varit en avgörande kraft för utvecklingen av Rosenlunds Rosarium i Jönköping.
Rosariet tillkom 1978 och är idag ett av de främsta i Sverige med ca 500 sorter av både gammaldags och moderna sorter, såväl
buskrosor och rabattrosor samt klätterrosor. Rosenlunds Rosarium är en mycket välplanerad och estetiskt tilltalande anläggning
tack vare Björn. Därtill har man i Rosariet en mycket hög skötselnivå under hela säsongen. Allt från beskärning under våren till
den kontinuerliga vården under blomningstiden till vintertäckningen, i synnerhet av klätterrosorna som minutiöst vintertäcks.
Den höga skötselnivån resulterar i den finaste blomning av ett stort sortiment – bl.a. av klätterrosor – som inte kan upplevas i
någon annan publik rosenträdgård i Sverige, och detta i ett klimat som inte är det mest gynnsamma för rosodling.
Publika rosaktiviteter i Rosariet är Rosens dag och rosguidningar som genomförs vid flera tillfällen under säsongen.
Björn har arbetat mycket aktivt inom POMs inventering av rosor, främst i Småland men också i andra landskap. Ett resultat
av detta är att Björn avsatt en del av Rosariet för småländska ”hitterosor”, fynd som han själv gjort och i samverkan med
andra POM-inventerare runt om i Småland. Med sina ca 35 småländska rosor kommer Rosenlunds Rosarium bli ett av de
innehållsrikaste klonarkiven när POM etablerat alla sina lokala rossamlingar i flera svenska landskap.
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