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Mingus
Kommer från Philip Mingus som bodde I Vancouver 
Washington state. Vancouver känns mer som Kanada 
men denna ort ligger i södra delen av staten Washington 
alldeles vid gränsen till Oregon och nära Portland.
Phil som avled 2018, odlade och förädlade dahlior i 
hela sitt vuxna liv och odlade dom professionellt sedan 
1983. Han hade 84 sorter i American Dahlia Societys 
(ADS) sortlista.  Phil var en tid president för Portland 
Dahlia Society och hans kunskap om dahlior var en stor 
tillgång för alla dahlia älskare i nordvästra USA.

AC
AC dahliorna förädlas av Ken Greenway som driver 
Accent dahlias i Snohomish county, Washington state. 
Han har en liten odling på omkring 1 acre ungefär 
5000 m2 ute på landsbygden nordöst om Seattle. 
Han har odlat dahlior sedan 1976 och är en av de mest 
kända dahliaförädlarna i USA. Ken har en förmåga att 
få fram många sorter som sticker ut och är mycket 
speciella. Han odlar omkring 400 sorter från knölar och 
cirka 6000 fröplantor varje år. 2017 hade han 67 egna 
sorter listade i ADS sortlista. AC Ben som vi odlar här 
fi ck priset för den bästa dahlian i USA 2015.

Swan Island Dahlias
Swan Island är det största företag i USA som jobbar 
med dahlior i alla dess former. De tar fram egna sorter, 
odlar för försäljning av knölar lokalt och över hela 
världen. De säljer snittblommor, har egen gårdsbutik 
med dahlia och övriga trädgårds prylar. Det är familjen 
Gitts som driver denna anläggning sedan 90 år. Nu i 
tredje generationen. Den är lokaliserad i Staten Oregon, 
i den lilla staden Canby strax söder om Portland. Det är 
en fabulös syn att komma till deras anläggning i augusti 
/september när de 20 hektaren dahlior blommar i alla 

upptänkliga färgkombinationer och skörden av snitt-
blommor pågår för fullt. 

HAPET
Peter Haslhofer driver tillsammans med sin sambo 
Theresia Ditl, ett trädgårdsmästeri med växthus och 
frilandsodling av allehanda trädgårdsväxter för området 
runt staden Wels i Österrike. Men utöver sitt heltids-
engagemang i trädgårdsmästeriet har han sedan 20 år 
tillbaka förädlat dahlior och har under senare år blivit 
den främste i Tyskland/Österrike att få fram nya super-
fi na dahliasorter. Peter och Theresia har sina växthus 
i orten Micheldorf men sin visningsträdgård med 
dahlior och snittblomsförsäljning på sensommaren 
i Windischgarsten. Peter säljer mycket dahliaknölar 
från sin hemsida och levererar knölarna huvudsakligen 
på hösten direkt efter att de har grävts upp.

Jowey
Jozef Weytz som bor i norra delen av Belgien plan-
terade sin första dahlia 1979 när familjen köpt ett hus 
med trädgård, en bolldahlia han fått av sin farbror. 
Han utökade sin odling under några år genom att byta 
till sig nya sorter av grannar och hittade sedan till ett 
lokalt dahliasällskap som hade utställning med dahlior 
från medlemmarnas odlingar, då hittade han ännu fl er 
varianter. I början av 90 talet började han ta frön från 
sina dahlior den första egna sorten som var en gul 
kaktusdahlia kallade han Super Nova, men eftersom 
namnet redan var upptaget så lade han till Jowey från 
Jozef Weytz. Under 90 talet jobbade han mest med 
bolldahlior men har sedan ägnat sig åt att förädla 
olika typer av fyllda dahlior. Han har nära kontakt med 
holländska odlare som ser till så hans sorter når en 
större marknad. Även i USA har han en kontakt som 
han årligen skickar exemplar av sina sorter till. Jozef har 
fått utmärkelser för sina sorter fl era gånger och vann till 
exempel pris för bästa variegerade, (strimmiga) dahlian 
i den nationella utställningen i USA 2017. Han håller sin 
trädgård öppen för allmänheten två helger varje år.

Varnhems vackra

dahlior

Vi har detta år i Varnhem en speciell presentation av dahliasorter från fem 
olika förädlare. Tre av dem är från nordvästra USA: Mingus, AC och Swan Island. 
Dessutom två europeiska HAPET från Österrike och Belgiska Jowey.



LÅDA NR       TYP                       SORTNAMN  

1 Enkel orkidé Windmill              Honka Fragile

2 Dekorativ Informell Elsie Huston        Kitty

3 Semikaktus Chat Noir                       Luca

4 Näckros Hollyhill pink Martini   Kilburn Glow

5 Stellar Hapet Maroon Irish Pinwheel

6 Enkel Happy Single Kiss Happy Single Princess

7 Anemon Blue Bayou Polka

8 Dekorativ Formell Happy Tune Formby Art

9 Kaktus vriden Hapet Medusa Snoho Storm

10 Boll Isabel Pierrot

11 Pion Bishop of Llandaff Bishop of Leicester

12 Pompon Oreti Duke Kasasagi

13 Fransad Just Married Nenekazi

14 Kaktus rak Windhaven Highlight Ice Princess

15 Halskrås Pooh Aranka

16 Diverse sort Orchette Rörformad

17 Vildart Dahlia Merckii Dahlia Imperialis

18 Mingus Mingus Alex Mingus Nicole

19 Mingus Mingus Bobby Mingus Harry L

20 AC AC Ben AC Petalious

21 AC AC Devin AC Abbey

22 Hapet Hapet Blue Moon Hapet Amethyst

23 Hapet Hapet Duplo Hapet Champagne

24 Jowey Jowey Joshua Jowey Lunel

25 Jowey Jowey Tania Jowey Cherbourg

26 Swan Island Spoiled Rotten Checkers

27 Swan Island Gitts Perfection Nick SR

Rundel framför huset Karma Lagoon, Ben Ouede Nijhuis, Lady Kate

Krukor vid trappen Elly, Calvin

Dahlior vid caféet Caballero, Erna Panzer, Geerlings Daydream,  
Hapet Elite, Hapet Cuttergirl, Andrea Lawson

Innehåll dahlialådor

RYTTARG
ÅRD

EN

STAKET

Dahliorna i Varnhem odlas av Svenska Dahliasällskapet i samarbete med  
Varnhems kulturmiljö och Skara kommun. Här visar vi alla typer av dahlior och  
mångfalden i färg och form. Dahliorna har fått sitt namn efter botanikern  
Andreas Dahl, en av Linnés lärjungar, som föddes här i Varnhem 1751.

Mer om Dahlior och Andreas Dahl finns att läsa inne i Ryttargården.

Översikt dahlialådor
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LÅDA NR       FÖRÄDLARE                       SORTNAMN  


