
071217 

Julpyssel hos Brunnsvikens trädgård  

I mörka vinterkvällen letade sig närmare 20 av Gillets medlemmar sig fram längs 
den marschallupplysta vägen till Brunnsvikens Trädgård, där Johan och Anna hade 
förberett en julpysselkväll. Först bjöds glögg och sedan visade Johan en del praktiska 
exempel på vad man ska tänka på, till exempel proportioner och färger. Därefter 
letade sig deltagarna ut i växthusens alla vrår med fundersamma rynkor mellan 
ögonbrynen..."något annat i samma färgskala"..."hm, för lågt, behöver något större"... 
"underbar kotte - vad ska jag nu ha den till" Planteringsarbete vidtog och pågick i 
flera timmar. Somliga skapade snabbt flera julgrupper medan andra tog god tid på 
sig med en enda, men funderade desto mer. Energipåfyllnad serverades också: Te 
och kaffe med laxsmörgås och 
saffranskaka i det nya caféet. Det blev 
en trivsam avrundning på 
trädgårdsåret. 

  



071126 

Fröträff hos Agneta och Ingemar  

Den 26 november, när flingorna yrde runt 
knuten, samlades tio medlemmar i Gillet för 
att byta fröer med varandra och drömma om 
en ny sommar. Mycket intressant plockades 
fram ur askar och påsar: Fröer från Japan och 
Jordanien utöver Sverige, grönsaker och 
blommor, ettåringar och perenner. Det 
kommer att bli många nakenfröpumpor i 
dessa medlemmars trädgårdar till sommaren! 
Dessutom kommer Ipomoeorna att slingra sig 
lite varstans. Under vintern kommer det också 
att stå burkar med pionfrön i vitmossa i vart 
och vartannat varmt fönster i förhoppning om 

att korta av pionernas groningscykel med ett helt år. Som vanligt var umgänget 
trivsamt och understöddes av äppelkaka och glass. 

  



071115 

Vilda grannar i trädgården/sylt-tävling  

Isak Isaksson, som är biolog och verksam inom 
Naturskyddsföreningen, berättade bland annat om och 
visade bilder på växter som lockar till sig fjärilar och 
humlor, dammar kring och i vilka bl a grodor, paddor och 
salamandrar trivs samt hur man kan tillverka humle- 
fladdermus eller andra holkar.  

Igelkottar föredrar lite ostädade trädgårdar, så låt löv- eller 
rishögar ligga kvar över vintern. Ett bo till igenkotten ska ha en gång fram till lådan, 
som ska täckas med grästuvor, kvistar och löv så det blir varmt. De äter nästan allt, t 
ex sniglar och larver, huggormar och grodor.  

Fjärilar trivs bland växter som klarar 
mager jord på soliga och vindskyddade 
platser, t ex kungsmynta, tistlar, 
syrenbuddleja, höstflox, vädd, timjan, 
prästkrage och kärleksört.  

Mullvadar, grävlingar, rådjur och ormar 
får gärna finnas, men då i skogarna, tyckte 
den intresserade publiken.  

Kom ihåg att mata småfåglarna i vinter och de använder även holkarna som skydd 
för väder och vind under den kalla årstiden, så låt dem sitta uppe.  

På bilden till höger hemsnickrade holkar för bin och 
humlor.  

Sylttävlingen:  

6 medlemmar hade lämnat in ett eller flera bidrag 
vardera och juryn hade ett styvt jobb att kora en 
vinnare, men till sist enade de sig om äpple- och 
aprikosmarmelad, tillagad av Lena Boström. Receptet 
finns på receptsidan. Övrigas recept mottas gärna! 

I pausen fick medlemmarna smaka på alla delikata 
sylter som t ex kunde bestå av äpple, plommon, 
vinbär eller blandat och några hade t o m tillsatser i 
form av konjak eller calvados. Mums!  

Vad månne nästa års tävling bli?  

 



071016 

Pioner 

Hermann Krupke berättade om och 
visade bilder på pioner av olika färger 
och storlekar; från 30 cm till 3-4 cm stora 
blommor, dubbla och enkla. 
Amorinasalen var nästan fullsatt och 
flera icke-medlemmar fanns också i 
publiken. Intresset för pionerna som 
fanns till försäljning var stort redan i 
början av kvällen, som syns på bilden 
här till vänster. Många frågor ställdes 
och både Hermann och Björn svarade 
och förklarade också hur pionerna skulle 
planteras och skötas om på bästa sätt. I 

kaffepausen fanns tillfälle att både köpa lotter, bok och pioner och en lycklig vinnare 
vann en pion. 

Björn Krupke, som år 2002 tog över driften av 
plantskolan Guldsmedsgården, 
guldsmedsgarden.se, har tillsammans med 
Hermann tagit fram egna sorter, t ex "Miss 
Sweden", "Christina", "Evita" och "Svarte Petter" 
m fl. Hermann har också skrivit boken "Min 
passion för pioner" som går att beställa på deras 
hemsida ovan.  

Plantskolan startades av Hermann 1958. Då var 
det jordgubbar som prydde åkrarna, med 
självplock som inkomst. Undan för undan 
övergick det till en handelsträdgård, med 
prydnadsbuskar, rosor och fruktträd. Pionerna som började odlas på 70talet, är nu 
den största produkten. Plantskolan ligger på ca 200m över havet i odlingszon IV i 
Hov, Västergötland.  

  

http://www.guldsmedsgarden.se/


071007 

Växtbyte och äppelbestämning på 
Hersby  

Gillets traditionella höstträff med byte 
av växter och äppelbestämning gick av 
stapeln inne på logen på Hersbys 
hembygdsgård och blev välbesökt - 
dock med få växtbyten. Viveka Sproge 
var imponerande kunnig och duktig 
och dessutom bemötte hon alla på ett 
mycket trevligt sätt. Hon klarade av de 
allra flesta bestämningarna med 
bravur, men gick bet på ett par sorter 
som ingen sett tidigare. Alla 
äppelsorter har ju inte heller namn eller 
finns beskrivna någonstans, så 

antagligen hade ingen annan kunnat det heller! Viveka gjorde en fantastisk insats!  

071002 

Dyngmöte 

Dyngträffen hos Sollentuna Ridklubb i Viby blev en besvikelse denna gång pga att 
containern tömts dagen innan (trots att vi bokat in kvällen). 10-talet medlemmar 
hade tagit sig dit i duggregnet med grepen i högsta hugg, men fick vända 
"tomhänta". Vi får vänta till våren, för senare i höst blir det för mörkt. Lördagen den 
6 okt blev dock en extratid för de som var hågade.  

070925 

Ätliga växter i naturen  

Svamp- och naturexperten Pelle Holmberg 
berättade medryckande och roligt om 
svampar och deras användning och faror. 
Han började redan 1973 med att lära ut 

svampar. Nu 2007 visade han stolt upp sin 
nyutkomna bok "Nya svampboken", som 
han själv tyckte var den bästa hittills - 
särskilt detaljerade foton. Bedömningen av 



svampar har också ändrats vad gäller smak och ätbarhet från tidigare stjärnsystem 
till poäng. En 4:a får t ex snöbollschampinjonen som har mörka skivor och ring under 
hatten. Den kan ibland förväxlas med vit flugsvamp, som däremot är helt vit. Bruna 
svampar med bruna skivor är mestadels giftiga.  
Den goda stenmurklan innehåller "icke-nyttiga ämnen" och klassas som giftig i 
utländska böcker, där det kan stå: "Lär ätas 
i Norden." 
Ätliga svampar innehåller selen och 
antioxidanter som är bra och ett tips är att 
skölja svampen om man plockat den 
närmare än 30 m från trafikerad väg. 
Vi fick också veta att Estland fick inget 
radioaktivt nedfall efter Tjernobyl. 
"Det finns gamla svampplockare och det 
finns djärva svampplockare, men det finns 
inga gamla, djärva svampplockare!" sa 
Pelle.  
Besträffande ätliga bär talade Pelle 
Holmberg om havtorn, tranbär, bereris, 
rönnbär och slånbär.  

  



070912 

Vandring i en ympmästares trädgård  

Lennart Svahn, en av de två ympningslärarna i Gillets kurs i april, visade sin egen 
(och Lenas) härliga gamla villaträdgård i Duvbo. Den är kraftigt kuperad och 
innehållsrik. Där fanns vackra stensättningar, rosor, perenner, damm, lusthus, 
köksträdgård, liten plantskola och inte minst vackra och spännande fruktträd med 
många inympade sorter. Det fanns också grenar med äkta Duvboäpplen. Dessutom 
visade Lennart ett riktigt landskapsträd, där äppelsorter från hela Sverige kommer 
att finnas så småningom. En egen äppelträdsodling av sorter som inte finns att köpa 
var inte minst spännande! Kvällen avslutades med avsmakning av både äpplen och 
päron.  

  



070906 

Bergianska Trädgården 

"Linné och växternas namn-sättning" 
var temat för kvällen. Fil dr Lars-
Gunnar Reinhammar guidade oss runt 
i trädgården och i Victoriahuset, under 
det att han på ett mycket roligt och 
medryckande sätt fick oss bl a 
intresserade av att kanske satsa på att 
leta rätt på de 100-tals olika sorters 
maskrosor, gräs eller annat "vulgaris" 
som finns i Sverige.  

Latin är också skojigt: "Natt och dag, 
Melampyrum nemorosum" t ex säger 

oss att nemorosum kommer av grekiskans nemos som betyder lund, vilket visar att den 
trivs i lite lagom skugga som i en lund. Natt och dag är inte heller det enda namnet 
på denna vanliga växt, utan även Svenska flaggan, Svenske soldaten, Blåmarimjelle 
och Blåtoppet förekommer.  

17 medlemmar hade en trevlig och 
lärorik kväll. 

Dr Reinhammar tipsade också om Den 
virtuella floran som finns på 
Riksmuséets hemsida.  

  

http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html
http://www.nrm.se/


070830 

Trädgårdsvandring 

Säsongens sista trädgårds-vandring 
blev hos Shinobu och Jan Simon, 
Idrotts-vägen i Norrviken, där odling 
av allt möjligt ätbart är framträdande - 
både grönsaker och frukt. Växthuset 
var fullt av röda tomater och gurkor. 
Äppelträden dignade av frukt och den 
japanska blomsterbönan ramade in 
grönsaksbäddar för rabarber, rödbetor 
m m. Det är lätt att förstå att Shinobu är 
med i grönsaksgruppen!  

070823 

Trädgårdsvandring 

Förra gången vi trädgårds-vandrade 
hos familjen Gille var det juni och alla 
irisarna blommade. Nu beundrade 11 
medlemmar den djupt grävda rabatten 
i västerläge vid ingången, där bl a rosor 
växte meterhöga, vitblommande hosta 
och höstsilverax med mörkröda blad 
gjorde sig bra mot vackert blå salvia 
och mörklila buddleja. De stora 
stenbumlingarna som grävts upp då 
tomten planades ut bildade en fin kant 
mot rabatt med bl a höstanemoner, där 
också taklök höll jorden på plats mellan 
bumlingarna.  



Bakom huset under en jätterönn tittade hortensian Blue Bird fram och i ett hörn stod 
ett glanskörsbär. Från uteplatsen, där goda äppelkakor gick åt som smör i solsken, 
hade vi fin utsikt över poolen, jättestort körsbärsträd och längst bort gamla äppelträd 
med egenympade nya grenar.  

  



070815 

Trädgårdsvandring 

Dussinet förväntasfulla 
trädgårdsvänner samlades hos Barbro 
Edlund i Edsviken för att titta på 
hennes växter - och de var många och 
framförallt stora. Vi kände igen 
kungsljus, vipp-vallmo, vädd, 
rosenmynta m m från Gillets 
växtbytardagar.  

När familjen Edlund flyttade in här för 
20 år sedan fanns jättelika björkar på 
tomten mot gatan, men nu återstod 
endast en. När ljuset nu nått marken 

hade rosor, mynta och annat tagit fart och rabatterna prunkade - trots att detta var en 
"mellanperiod" i trädgården, som Barbro sa. Kvällen avslutades på sedvanligt sätt 
denna gång med bullar och krusbärspaj. Vi hann precis in under tak innan regnet 

kom.  

  



070808 

Trädgårdsvandring 

Li Lange och Lennart Niklason visade 
16 intresserade medlemmar sin 
omstrukturering av tomten i Edsviken 
(Egilsvägen). En lång asfalterad 
"bilväg" utmed grannens tomt var nu 
utbytt mot en charmig något böjd 
stenläggning med upphöjd stenlagd 
kant med rosa rosor och lavendel och 
på ett ställe jätterams. Ur en stenö - 
bestående av småsten i olika form och 
färg - sköt en grästuva upp och likaså 
en ormhassel. Mycket effektfullt.  

Mot nämnda granne var nu ett djupt och 
meterbrett dike grävt, som för tillfället 
endast hade markduk, men en 
avenbokhäck kommer att planteras i 
november. Flera gamla fina äppelträd 
dignade av frukt. En f d "fotbollsplan" var 
nästa projekt att förvandla från enbart 
gräsmatta till gräsmatta med olika 
planteringar, t ex vinbär- och 
krusbärsbuskar. Kommande vinter får bli 
planeringstid.  

070731 

Trädgårdsvandring 

Sista dagen i juli blev solig och kvällen 
ljus, då 7 medlemmar hälsade på hos 
Lotta och Georg Erdelyi i Duvbo, som 

är ett vackert gammalt villaområde. De har 
sedan 1988 skapat en trädgård med många 
olika rum sammanbundna av gångar av olika 



slag. Där finns bl a en köksträdgård med upphöjda bäddar med stenläggningar 
emellan och symmetriskt placerade störar för bönorna, ett mossparti med mjuka 
gröna kuddar, en damm med ett porlande vattenfall och salamandrar med yngel, 
magnolia och rhododendron, ny blåbärsodling m m. Ett annat nytt projekt var en 
stenmur som Lotta gjort av både stora och mindre stenar, bakom vilken en 
skuggrabatt av något slag ska växa fram. Husgaveln mot entrén täcktes av tagglösa 
björnbär, som ännu ej mogna avtecknade sig vackert mot väggen i kvällssolen. 
Trädgården är fylld av stilleben och 
överraskningar bakom varje krök.  
Det vackra växthuset som Georg murat och 
snickrat ihop innehöll tomater och gurka samt 
trädgårdsmöbel i järn. Olivträd, fjärilslavendel, 
afrikas blå lilja och andra icke härdiga växter 
flyttas in senare för vinterförvaring. Den 
tidigare prisbelönta kakan (se receptsidan) 
samt Georgs hembakade bullar smakade 
smaskens och tiden glömdes bort i trevligt 
sällskap i den ljumma sommarkvällen.  

070717 

Trädgårdsvandring 

8 medlemmar hade möjligheten mitt i juli 
att besöka Susanna Weinberger, 
Hollywoodvägen 23 i Rotebro. Susanna har 
en radhustomt, som hon köpte 2004 och då 
fanns där några träd och resten var 

gräsmatta. Nu har hon gjort en del 
förändringar, framförallt på framsidan, 
där hon stensatt, anlagt rabatt i mitten 
samt snickrat en pergola och satt upp 
stolpar som klematis, pipranka eller 
rosor ska klättra upp på. Susanna ville ha 
råd om hur hon ska göra på baksidan, där stora björkar på allmänningen tar upp 
plats och ger skugga. Förslag om växthus, skuggrabatt med hostor m m framlades 
och diskussionerna fortsatte kring kaffebordet, där hembakade kakor smakade gott 
under taket, medan åskan dundrade och regnet tidvis skvalade.  

  



070710 

Trädgårdsvandring 

Agneta Östlunds och Ingemar 
Berndtssons trädgård på Borevägen 9 i 
Edsviken "balanserar på gränsen 
mellan vilt och tamt, ordning och kaos" 
enligt egen utsago. Ett 15-tal 
medlemmar besökte dem tisdagen den 
10 juli. Det var första dagen med 
uppehållsväder på ett bra tag och 
molnen hängde hotande och tunga över 

trädgårdsvandrarnas huvuden.  

Första anhalten var fiskdammen där 
guldfiskarna gjorde sitt bästa för att 
charma till sig extra mat av besökarna. 
Det lyckades. De små paddor som just 
kravlat upp på land syntes dock inte till 
- och inte heller årets splitt nya 
fiskyngel. Sedan vandrades det runt 
och pratades växter, bland annat 
fruktträd. Speciellt Wealthy-trädet 
(äpple) dignade av frukt. Frisk, fin och 
god sort! Husets egen pionodling 
tilldrog sig visst intresse, speciellt 

knepet att korta groningstiden med 
hjälp av drivning i ren vitmossa. Även 
om många rosor blivit förstörda av det 
envisa regnandet så blommade det 
både här och där i trädgården och 
många växter som upptäcktes av 
vandrarna var en stor överraskning 
även för Agneta, som frösår mycket och 
sedan glömmer vad och var. 

  



070705 

Trädgårdsvandring 

Ett stort antal medlemmar kom till 
Anna-Lena och Ingvald Kullgrens 
stora, vackra trädgård denna varma, 
soliga sommarkväll. Ingvald berättade 
gärna och förevisade allt från vild äng, 
skugghörna, gigantiska träd (självsått 
körsbär och flerstammig bok), vackra 
blommor i krukor och planteringar till 
hallon, vallmo och mycket mera. 
Uppstammade fuchsior med tjocka 
stammar tittade fram bland 
rhododendron. I växthuset hängde 
stora vindruvklasar i taket och 
tomaterna stod tätt på golvet. 
Imponerande genomtänkt överallt både 
vad gäller färger och former på 
blommor och blad, men så har de också 
hållit på i 40 år. 

 

Den trevliga kvällen avslutades vid 
poolen med Anna-Lenas goda 
jordgubbstårtor. (Recept kommer.) 

070627 

Trädgårdsvandring 

Trots lite ruggigt väder kom ett gäng intresserade medlemmar till Ulla och Jan 
Buisman på Utsiktsvägen 19 högst uppe på Brunkebergsåsen vid S:t Eriks kyrka. För 
tre år sedan fick de möjlighet att utöka sin tomt med 300 kvm f d allmänning, som nu 
var förvandlad till grönsaks- och kryddland och rabatter runt om med en härlig 
sittplats i mitten från vilken utsikten var fantastisk. Vi förstod från fotografierna som 
tagits under arbetets gång att det var mycket svett och möda nedlagt, men resultatet 



var också därefter, dvs en mycket trevligare utblick från köksfönstret! Den "gamla" 
tomten var också fylld med växter av allehanda slag i krukor såväl som i rabatter och 
flera sittplatser med fin utsikt över Sollentuna. Nu väntar de på att vinrankorna ska 
täcka pergolataket. Ännu en trevlig kväll i goda vänners lag - och en massa goda 
kakor (recepten kommer så 
småningom). 

  



070620 

Trädgårdsvandring 

Alice och Olle Lundmark, Skansvägen 
8 i Edsviken visade åter sin spännande 
trädgård, där mycket arbete gjorts 
sedan förra besöket för två år sedan. 
Den underbara rosbersån blommade 
med gammaldags rosor såsom 
Dronningen av Danmark, Honungsros, 
Maiden Blush, Flammentanz (eller var 
det Heidelberg - det diskuterades), röd 
var den i alla fall och rikblommande. 
En ful mur hade Olle dolt bakom 
vackert trä. Doftande schersmin och 
underbara pioner blommade och 

mycket mer. 

För att fira att så mycket arbete nu var färdigt bjöd Alice och Olle på två stora tårtor - 
mums! Vacker utsikt och solen som sken var bara två ytterligare plus denna trevliga 
kväll. 

  



070617 

Heldagsutflykt med buss till Wij 
Trädgårdar ochTrädgår'n i Söderfors 

Först styrde Anton, den trevlige buss-
chauffören, mot Trädgår´n i Söderfors, som 
är en handelsträdgård med rosor och 
clematis som specialitet. Där fick vi en kort 
visning av trädgården och därefter var det 
dags att handla. Det fanns mycket att välja 
på, så det var inte lätt, men bussens 
bagageutrymme blev snart fyllt av 
allehand
a växter.  

Så bar 
det 

vidare av mot Wij Trädgårdar i Ockelbo, där vi 
efter lunch fick en guidad visning av de olika 
projekten som gågår, t ex Linnés säng gjord av 
elever vid trädgårdsutbildningen, samt en inblick i 
kommande projekt. Vi hade gott om tid att på egen 
hand ströva omkring och titta närmare på t ex 
rosenträdgården, krydd- och 
läkemedelsträdgården, som framhöll Linné som 

läkare.  

2005 fick Wij Trädgårdar en ny 
avdelning som har förutsättningar att 
locka besökare även på vintern. Då 
invigdes en skådeträdgård, 120 meter 
lång, tio meter bred, i sju sektioner, 
entréerna i båda ändar inräknade. Den 
som skapat det hela är Ulf Nordfjell, en 
synnerligen meriterad landskapsarkitekt 
som har hela landet som arbetsfält, men 
som har spenderat en hel del tid hos Wij 
Trädgårdar. En viktig del i 

Linnéfirandet utomlands var det svenska inslaget (som var delar av denna 
skådeträdgård) i Chelsea Flower Show. Den delen finns nu i Botaniska Trädgården i 
Göteborg. 

Som en extra bonus kunde vi se den fantastiska glasutställningen av Kjell Engman, 
som gjort en glasstatyett av Nådiga Frun i Wij, en bestämd dam med hårda nypor 



som regerade i herrgården för länge sedan (ej bilden)  

070616 

Orkidéutflykt 

Denna dag blev en heldag i Roslagens famn. Tillsammans med Uppsala Trädgårds-
sällskap gick färden till Bergby Naturreservat och därefter till Häverö Prästäng. Olle 
Klaar, som är mycket kunnig inom orkidéområdet, guidade oss bland guckusko och 
andra skönheter, såsom bl a Adam och Eva, Natt och Dag, Majviva, Nattviol, 
Ängsnycklar och Höskramla. 

 
070614 

Växtbytarträff 

Gillets traditionella vårträff utomhus ägde rum hos Haidi Sayar, där växter bytte 
ägare och diskussionerna blev många. De flesta gick som vanligt hem med mer än de 
släpat dit. Allt medan mörka moln hotade i skyn och blåsten tidvis gjorde sitt bästa 
för att kasta omkull växterna. När kaffebordet var fullsatt strålade dock en varm sol 
över 20-talet entusiaster - och de hembakade tårtorna smakade ljuvligt.  



 
070607 

Trädgårdsvandring  

Säsongens första trädgårdsvandring startade hos Eva och Hans Magnusson i 
Rotebro. En intresserad skara hade en 
trevlig kväll i den underbara 
sommarvärmen. Alla blev imponerade 
av deras nyanlagda köksträdgård och 
mycket mera.  

070514 

Dyngträff 

Drygt dussinet medlemmar fattade grepar 
och spadar och fyllde plastpåsar med 
hästgödsel hos Sollentuna Ridklubb i Viby. 
Dyngan visade sig vara lätthanterlig, 
ströuppblandad och endast lätt fuktig, 
vilket gjorde den lättgrävd. Det lätta regnet 
gjorde nämligen ett uppehåll just när vi 
klev omkring i containern. Nu gäller det 
att ställa undan härligheten till nästa vår, 
då våra rabatter kommer att gödslas med 
brunnen stallgödsel. Vilken underbar 
tradition detta har blivit!  



070508 

Blomsterspråk 

"I denna prunkande utställning presenteras blomstermotiv i europeisk konst från 
renässansens botaniska planschverk till dagens abstrakta blommor. Se symboliken och 
upptäck blommornas dolda innebörd. Utställningen bidrar till att uppmärksamma 300-
årsjubileet av Carl von Linnés födelse. Kärnan i utställningen utgörs av Nationalmuseums 
egna samlingar kompletterade med betydande inlån från främst europeiska museer och 
samlingar. Närmare 200 föremål som böcker, målningar, akvareller, skisser, fotografi, keramik 
och glas visas." 

Så lockade Nationalmuseum och 18 medlemmar i Gillet samlades där för att få en 
guidad visning av utställningen Blomsterspråk, till Linnés ära. Guiden Göran Ståhle 
förde gruppen från århundrade till århundrade med början i 1600-talet och avslut i 
nutid. Utställningen var mångfasetterad. Det bjöds på måleri, skulptur, porslin, glas 
och fotografi; från 1600-talets blomsterstilleben, över 1700-talets blomdekorerade 
porslinsbidé, 1900-talets Rörstands- och Gustavsbergs-porslin till Andy Warhols 
serigrafier av blommor. Blomsterkonungen själv fanns naturligtvis på hedersplats i 
form av Roslins vänporträtt. Hans eget exemplar av Systema Naturae förevisades 
också. Nog fanns det mycket att lära sig, till exempel det intrikata 
blomstersymbolspråket som inbjöd till många olika tolkningar beroende på situation. 
En vit lilja kunde ha olika betydelser i religiösa och profana målningar. En solros 
kunde betyda härskare. Osannolika blomsterstilleben med fyrtio olika sorters 
blommor i en gigantisk bukett i en alldeles för liten kruka kunde hålla konstnären 
sysselsatt från tidig vår till sen höst med att måla in blomma efter blomma efter 
"levande modell" när just den sorten slagit ut. 

Drygt halva gruppen hann även med en gemensam måltid i museets restaurang. Det 
blev som vanligt en trevlig kväll. 

070418 

Ympkurs 

Nästan 20 mycket frågvisa och engagerade medlemmar deltog i ympkursen den 18:e 
april. Rolf Näreskog och Lennart Svahn från Sveriges Pomologiska Sällskap lärde ut 
konsten att tillverka det fruktträd man vill ha. 
Det blev både teori och praktik. Det finns 
en del att tänka på när man ympar in en 
ny äppelsort på ett gammal träd - eller 
när man gör ett alldeles nytt träd av en 
grundstam och en ymp. Några lärdomar 
från kvällen: Ympris tar man helst från 
norrsidan av träden, där de nya skotten 
har "tätt mellan ögonen". Ympar i vuxna 
träd ska sättas så nära huvudstammen 
som möjligt, de ska ju få växa ut till 
riktiga grenar. Dessutom ska de sitta 



soligt och luftigt. Om man bygger ett familjeträd, så gäller det att se upp med vilka 
sorter man sätter in, så att inte en storvuxen sort hamnar på ena sidan och småvuxna 
på övriga sidor, för då kan det bli obalans i kronan, vilket till och med kan sluta med 
att trädet faller omkull. Dessutom, det kanske viktigaste av allt, träd växer endast i 
topparna, så om man släpper fram grenar en 
meter från marken, så kommer de alltid att bli 
kvar på den höjden, eftersom stammen inte 
skjuter upp. 
Efter teoripass och kaffe blev det 
demonstrations- och övningsdags. Läggymp, 
hakymp, barkymp, klyvymp, ympar med och 
utan "kyrkfönster" - det fanns mycket att träna 
på. För säkerhets skull hade Rolf och Lennart 
tagit med sig en kartong plåster också! 
Övningarna avlöpte dock utan större missöden. 
Kursdeltagarna erbjöds - efter övningarna i att 
snitta kvistar - chansen att köpa ympris av 
många äppel- och päronsorter och även att köpa 
grundstammar för att göra helt nya träd. Det var en engagerande kväll! 

070320 

Trädgårdsdesign, stenar och våtbäddar 

Hur kan man använda sten i trädgården? 
Peter Knutsson visade, utifrån sina egna 
erfarenheter, bilder på både sin egen och 
andras trädgårdar och även från 
botaniska trädgårdar bl a i Edinburough 
och Hamburg, hur levande det kunde bli 
om man lät gångar slingra sig mellan öar 
av planeringar, buskar, träd och andra 
växter. Stora naturstenar "växte" upp ur 
sanden och en bit ut på gångarna i st f att 
läggas ut som "tandrader" av runda, 
jämna stenar (som är ganska vanligt). 
Vidare visade Peter våtbäddar 
uppbyggda med torvblock runt om och 
med rhododendron, azaleor m fl växter i 
och hans favoritträd, ett prydnadskörsbär 
med bärnstensfärgad stam, mellan 
bäddarna. Lite knepigt är det dock att få 
tag i och forsla hem stora stenbumlingar, 
men lycklig den som redan har! 
Många intresserade lyssnade och frågade 
- och även en del icke-medlemmar, 
förhoppningvis blivande, hade hittat dit.  



070313 

Trädgårdskväll på Sollentuna Bibliotek  

Det blev fullt hus på biblioteket och alla ville både lyssna till vad Gillet sysslar med 
och Ulla Hasselmarks föredrag. Agneta Östling berättade ledigt och inspirerande om 
några av de 33 aktiviteter Gillet ordnat under 2006 och att föreningen både håller på 
med växter och trädgårdens tillbehör (såsom belysning t ex) och har väldigt trevligt 
bl a när vi trädgårdsvandrar, "fikar" och inspireras i köksträdgårds-gruppen. Ulla 
Hasselmarks föredrag var mycket inspirerande som vanligt och hon visade vackra 
bilder från vårens spirande sådder och gav tips om lättsådda och nya fröer. Det 
riktigt kliar i fingrarna att få börja städa i trädgården. Det är ju roligare att göra det 
på våren än på hösten konstaterade församlingen. 

Vi hoppas att Gillet lockade till sig några nya medlemmar. Välkomna!  

070222 

Årsmöte och Beskärning av fruktträd  

Årsmötet förlöpte enligt stadgarna och Linda Fryklund förde sitt sista protokoll 
innan hon avtackades som sekreterare i Gillet. Barbro Edlund avtackades i sin 
frånvaro för att ha varit revisorsersättare. Se vidare verksamhetsberättelsen.  

Åsa Bäärnhielm är medlem av Sveriges 
Pomologiska Sällskap och är också en aktiv 
fruktträdsbeskärare. Åsa lärde oss att det finns 
vegetativa (växer i en rikning) och generativa 
(genererar fruktknoppar) grenar. Hon berättade 
om sporrar och fruktkuddar. JAS, Juli, Augusti 
och September är bästa månader för beskärning 
av äppel- och päronträd. Om man beskär 50 % 
eller mindre av en gren, fortsätter den att växa i 
samma riktning, men vid 50 % eller mer bildas 
sidogrenar. Det är viktigt att klippa rätt, dels för att regnvatten ska kunna rinna av, 
dels för att trädet ska kunna läka såret. Lite dokumentation delades ut och 
densamma kommer via mail. (Kontakta Anita om du vill ha och inte har mail - på tel 
96 17 74.)  

Ljus och Luft är nyckelord för en lyckad fruktodling!  

  

http://www.ullahasselmark.se/
http://www.sollentunatradgardsgille.se/program/verksamhet_2006.html


070206 

Studiecirkel  

Tisdagen den 6 februari kl 19 startade vår 
studiecirkel UTVECKLA DIN TRÄDGÅRD med 
Ylva Landerholm i Amorinasalen. 
Den fortsätter tisdagen den  
6 mars och avslutas tisdagen den 27 mars i 
Tintomarasalen kl 19:00-21:30. 

Cirkeln har följande tre rubriker: Formspråk, 
Färglära och Förutsättningar. 

Formspråk. Vi fick lära oss en hel del om formerna 
i trädgården; mjukt eller kantigt, med vattenblänk 
eller pool, gångar och uteplatser. Vilka funktioner 
olika delar av trädgården har/ska ha. Det blir 
spännande fortsättning . . .  

Tisdagen den 6 mars - fortsättning:  

Färglära. Det är viktigt att utgå ifrån husets färg. Använd färgcirkeln och rita en 
triangel inuti den med ena spetsen mot den färg som motsvarar husets färg. Tänk på 
komplement-färgerna vid planering/plantering av rabatt. I en rabatt som ligger intill 
huset, utanför den sten-/plattrad som ligger närmast förstås, kan man i mitten 
plantera växter i samma färg som den som omger fönstren, lärde oss Ylva. Tänk så 
många nya tankar och lärdomar vi har fått! 

Tisdagen den 27 mars - fortsättning: 

Förutsättningar. Vi fick många tips om hur problemområden i våra trädgårdar kan 
förändras och bli vackra blickfång, sköna viloplatser, eller doftande, inspirerande 
platser att vara i.  
Kalcium till rhododendron, men ej kalk, benmjöl eller tång till klematis. Om man vill 
bli av med en stubbe på tomten, kan man täcka den med kompost och plantera t ex 
indisk fotblad, jätterams och ormbunke i, så sköter naturen resten.  

  



070125 

Linnés liv och vetenskaper  

2007 är det Linné- jubileumsår. År 1707, den 23:e 
maj (13:e enligt dåtidens almanacka) föddes Carl 
Linnaeus, senare Carl von Linné, i Råshult, 
Småland.  
Elisabeth Långström berättade inspirerande för ca 
40 medlemmar om Linnés liv och om hans 
lärjungars resor ut i vida världen på jakt efter nya 
intressanta växter. Själv gjorde han många resor i 
Sverige, bl a till Lappland.  
Vi fick också veta att det var en holländare vid 
namn Govonius som namngav den lilla blomman 
Linnéa efter Linné. Vi känner alla till och igen 
Linné från vår 100-lapp där också Skogsbingeln 
finns avbildad. Den växer vild på Hammarby, som 
Linné köpte som sommarställe då han var i 50-
årsåldern. 

Två saker som Linné har sagt: 

Omne vivum ex ovo (allt kommer från ägget) och 

Gud skapade - Linné ordnade 

 

http://www.sollentunatradgardsgille.se/links/botan_linne_ny.html

