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Arvinius + Orfeus presenterar Prins Eugens värld av blommor – 
och Waldemarsuddekrukan, en bok fylld av blomsterinspiration baserad 
på Prins Eugens kulturarv blandat med moderna tips och vackra fotografier.

Prins Eugen lämnade ett prunkande kulturarv efter sig som än i dag 
hålls levande av ”Uddens” eget trädgårdsmästeri och museets florist 
Kristina Öhman. I en lyxig utgåva om 208 sidor ger Kristina nu en blom-
strande inblick i trädgårdens flora och det arbete som pågår under årets 
alla säsonger. Innehållet doftar av inspiration, tips och historia; läsaren 
hittar buketter och blomsterarrangemang i vackra stilleben, handfasta 
tips i steg-för-steg-guider liksom kunskap och insyn i parkens blomster-
värld. Utgångspunkten är Waldemarsuddekrukan, det klassiska kons-
thantverksföremål som prinsen själv formgav 1915, och som 2015
firar 100 år som formklassiker. 

De krukväxter och snittblommor som idag odlas på Waldemarsudde är 
samma som på prinsens tid och Kristina Öhman skördar och arrangerar 
slottets blomsterprakt tidstypiskt. Nu närmast till senhöst och vinter de-
koreras rummen med hyacint, iskonvaljer, amaryllis och en kamelia som 
troligtvis är bevarad från prinsens tid. Kristina värnar, liksom prinsen, om 
det vilda uttrycket och uppsättningarna har ofta en medvetet asymme-
trisk och otyglad känsla. Till sin hjälp har hon ett fåtal verktyg, glasvaser 
och urnor – och den stilrena Waldemarsuddekrukan.
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