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Nils Norman
hedret med ny
blomst
På et festlig arrangement hos Kreativ Flora
i Oslo fikk den norske toppdekoratøren
Nils Norman Iversen æren av å få en helt
ny aster fra Gartneriet Råhøj oppkalt etter
seg. Navngivningen stod Nils Norman selv
for sammen med inviterte fra bransjen,
kulturlivet og pressen.
Tekst og foto

Jens Poulsen

Nils Norman Iversen er som florist og kulturperson ikke
bare verdensberømt i Norge, men også et velrenommeret
navn ute i den store verden. Siden 1992 har den
folkekjære blomsterkunstneren drevet Kreativ Flora i
hjertet av Oslo sammen med Rolf Torhaug.
Butikken er Oslos klassiske blomsterforretning og ble
grunnlagt i 1905 av Dagmar Obel. Kreativ Flora har
gjennom alle årene stått for det ypperste av norsk binderi
og fostret en lang rekke vinnere av Norgesmesterskap,
Skandinavisk Mesterskap og VM. Selv har Nils Norman
Iversen vunnet tre Norgesmesterskap og to ganger den
internasjonale Tivoli Cup i København. Forretningen
Kreativ Flora har også utviklet design og dekor til store
fester i det norske kongehus.

Malene Holme Lindhof Jensen og Bent Juhl Jensen med
Nils Normann i midten.

underholdning fikk gjestene også med sangeren Trond
Haugmarks nydelige fortolkning af ’What a wonderful
World’, som fikk tiden til nesten å stå stille i den vakkert
pyntede blomsterforretningen.
Der var så mye å glede seg over denne eftermiddagen i
Kreativ Flora, og for opphavspersonene bak Aster ”Nils
Norman” – ekteparetMalene Holme Lindhof Jensen og
Bent Juhl Jensen – var navngivningen kronen på verket
etter års arbeide med å skape en snittasters.
- Aster betyr som bekjent ’stjerne’ på gresk, og vi er
stolte over, at du - som den stjerne du selv er - vil legge
navn på vår nye Aster. Den er som deg søt, robust,
underholdende og farverik, og vi gleder oss til å få ”Nils
Norman” på markedet til neste år, sa Malene Holme
Lindhof Jensen fra Gartneriet Råhøj i sin tale til Nils
Norman Iversen.
Gratulerer med hederen og æren Nils Norman Iversen
– den er fullt fortjent!

En stjerne til en stjerne
Fredag den 10. august ble en ny merkedag for Nils
Norman Iversen og Kreativ Flora. Det var nemlig dagen
der en helt ny aster fra Gartneriet Råhøj i Malling ved
Aarhus skulle navngis med navnet” Nils Norman”, og det
var en tydelig stolt og rørt Nils Norman Iversen, som
sammen med inviterte fra bransjen, kulturpersonligheter
og pressefolk helte champagne over sin helt egen
blomst. Festligt var det, og ikke mindre festligt ble det, da
de mange gjestene ble servert fristelser og champagne
som Nils Norman Iversen selv hadde stått for. Og
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