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God morgon!
Eskapism.

Att resa bort, i betydelsen
komma bort från vardagen, behöver inte vara så
dyrt och inte heller ta så
lång tid. Resan kan ju
göras på hemmaplan om
man bara ser till att lura
sina sinnen en smula. Ett
besök på en indisk restaurang i staden med sitarmu-
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sik i högtalarna är ett fattigmanstips. Eller så gör
man som John Rogers i
dagens Min gröna oas:
låter exotiska växter flytta
in i trädgården, så att dofter, färger och minnen
sedan kan förflytta dig till
avlägsna länder.
Magnus Erlandsson

Namnsdag

Klara
I dag har Klara namnsdag. Namnet kommer
från det latinska ”clarus” som betyder
”lysande” eller ”ryktbar”. Namnet kom hit
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på 1400-talet och har de
senaste årtiondena varit
extra populärt.
Omkring 24200 heter
Klara, cirka 16300 kal�las så eller har det som
första förnamn.

Dagens citat

”Av alla passioner är
fruktan den som mest
försvagar omdömet.”
Jean-François Paul de
Gondi Retz
Fransk kardinal, 1613–1679

min gröna oas

Medelhavsväxter är John
Rogers grej. Det
började med en
frilandshibiskus som överraskade honom
med knoppar i
november, men
som visade sig
vara fröställningar. I dag
har han ett femtiotal arter och
mer än tusen
plantor som
han både säljer
och njuter av
hemma i trädgården.

John Rogers senaste tillskott är denna båghall där han kan pyssla om sina ovanliga plantor. ”Trädgårdsföreningarna tycker det är roligt att köpa sådant som är lite		

John tar med sig
Medelhavet hem
J

Trelleborg

ohn Rogers och hans
fru Kerstin åker ofta
och gärna ner till Spanien på den mörka
delen av året. Dels för att de
ogillar den svenska kalla
vintern, dels för att de har
trädgården full av små liv på
sommarhalvåret som krä-

ver deras kärlek och
omvårdnad: plantor, de
flesta i krukor, som de samlat på sig under resor till
sydligare breddgrader.
– Ja mitt odlingsintresse
bygger mycket på att kombinera resor till värmen
med att hitta intressanta

arter att ta hem och plantera här, säger John Rogers.
Att gå från framsidan på
Lillevångsvägen till baksidan av det Rogerska huset,
är också en liten resa. Från
ett vanligt svenskt villakvarter, till en prunkande bakgård med exotiska växter
och blommor som själva ser

ut att vara på semester i
kalla Norden. Hur blev det
så här?
– I vårt gamla hus hade vi
en frilandshibiskus som
blommade sent på säsongen
och så i november upptäckte jag knoppar på den.
Men det visade sig vara fröställningar som jag spa-

rade. Och året därpå delade
jag ut en del av dessa till
vänner och bekanta.
Det blev startskottet för en
aktivitet som utvecklat sig
från en hobby till en mindre verksamhet.
– Jag hade turen att bli
arbetslös vid rätt tillfälle.
Men känslomässigt är det
fortfarande en hobby,
annars hade jag aldrig orkat
jobba så mycket med det
här.
Frön, fröställningar, skott
och små plantor. John får
med sig medelhavsväxterna
hem till Sverige i många
olika former och på många
olika sätt . Ibland köper han
dem i en butik, ibland införskaffas de på ett mer spektakulärt sätt.

– På en rundtur i Barcelona visade oss en guide ett
träd han kallade Coca Colaträdet, som jag tyckte var
fint. Så efteråt gick jag in i en
butik och frågade efter en
stege och klättrade sedan
upp i trädet och plockade
ner några frukter. Frukterna ser ut som avokados,
men när de är mogna blir de
stora som fotbollar med ett
luddigt lent hår inuti.
John visar oss resultatet
från sitt klätteräventyr i
Katalonien, som nu växer i
ett antal krukor hemma på
gården. Egentligen heter
arten Ceiba chodatii och
ingår i familjen malvaväxter, men John kallar den rätt
och slätt ”flaskträdet”, inspirerad av den spanska guiden.
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46
Rickard
Sjöberg
1969, föddes
programledaren Rickard Sjöberg. Han har

jobbat som journalist för SVT i
Jönköping och
för TV4:s ”Sydost” i Växjö. Nu
är han mest
känd som programledare för
”Postkodmiljonären”.

Det hände då

1965
För 50 år sedan utbröt
våldsamma oroligheter i
stadsdelen Watts i Los
Angeles, sedan polis gripit en svart man för rattfylleri.

Kravallerna spreds och
under fem dagar pågick
bränder och plundringar.
200 byggnader förstördes. Nationalgardet kal�lades in för att förstärka
polisen.
34 dödsoffer krävdes och
nära 100 personer skadades.

1920
För 95 år sedan startade
på försök den första flygpostlinjen mellan Malmö
och Berlin. Flygavgången
från Malmö var anpassad
till ankomsten för nattågen från Stockholm och
Göteborg.
BRÖLLOP

”Vi brukar dela ut
palmfrön i samband med den årliga
näringslivsgalan. Hittills har vi nog delat
ut cirka 15 000 frön,
så snart finns det lika
många palmer som
trelleborgare här i
staden.”

Grattis på er 20-åriga
bröllopsdag

John Rogers

Att ha kaktusar hemma har blivit populärt igen enligt John
Rogers. ”Många tror att kaktusar inte behöver vattnas så ofta,
men för att växa och må bra måste de pysslas om som alla
andra växter”, säger han.

Ni är bäst!
Kram Håkanssons

GRATTIS

Hannah 9 år
Grattis från
morfar och Gerd

DÖDSFALL
Ökenrosens (Adenium Obesum) vackra och speciella frö i en
liten flaska, här i handen på Kerstin Rogers.

Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar,
Farfar, Morfar och
Gammelmorfar

Torsten Quist
* 3 augusti 1934
har hastigt lämnat oss
annorlunda”, säger han. 

Annars är det palmen
som blivit lite av John
Rogers signum. Ett tag hette
också hans företag Trelleborgspalmen, men han har
nu bytt till Rogers plantshop.
– Vi brukar dela ut palmfrön
i samband med den årliga
näringslivsgalan. Hittills
har vi nog delat ut cirka
15 000 frön, så snart finns
det lika många palmer som
trelleborgare här i staden.
Enligt John Rogers är palmen relativt lättodlad och
grobarheten ligger runt 90
procent.
– Man ska bara lägga fröet
i blöt ett dygn och vara noga
med att inte att ut den för
tidigt.
I John Rogers sortiment

Trelleborg 6 augusti 2015
Foto: Malin Palm

finns tre palmarter: kanariepalmen (den som valdes för
30 år sedan för att den ansågs
klara av de svenska förhållanden bäst), europeisk
dvärgpalm och solfjäderspalmen (som egentligen
heter trådpalm men som
John har döpt till ”Trelleborgspalmen” då den är Trelleborgs vanligaste palm).
– Den är mest tacksam att
odla då den växer snabbast.
Att odla i kruka medför
både fördelar och nackdelar
berättar John.
– Plantorna värms ju upp
snabbare när de är i kruka,
men de blir också kalla fortare på hösten när kylan
kommer.
På hösten plockar de in
alla krukorna i värmen och
sätter dem i växthuset, ute-

rummet eller den nyinförskaffade båghallen. Och så
ställs kosan söderut som
sagt. I september brukar de
åka till Alicante på den
spanska östkusten, i maj till
Barcelona och mitt i vintern
till Andalusien i södra Spanien.
– När vi var på Mallorca så
pekade vår guide ner på ett
kvarter med hus och sa:
”Där det är sten och krukor,
bor det spanjorer, där det är
gräsmatta, bor det svanskar”.
Det verkar som att John
Rogers håller på att ändra
på den saken.

Två avokadoliknande frukter från ett ”flaskträd” (Ceiba Speciosa), en 40 centimeter lång fröskida av Delonix Regia, även
kallad flamboyant, och en rund platt frukt från jakarandaträdet.

Älskade
Vi står här med gråt
och med saknad
Spill inga tårar,
sa Du, när jag dör
Det är inget att gråta för
I minnet lever jag ju kvar
Ingen kan dö som levat har
Tänk er, som om jag tog
en promenad
Vi ses igen, inte nu,
men om ett tag
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

TEXT

Magnus Erlandsson

magnus.erlandsson
@trelleborgsallehanda.se

BERIT
Tomas och Anne-Helene
Bodil och Bertil
Dan och Hélén
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Tamarindplantor, ett träd som får hundlortsliknande frukter
och som används i asiatisk matlagning

