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081218 

Julpyssel, Brunnsvikens Trädgård  

Det är trevligt med traditioner! Så avslutades även 2008 års program hos Brunnsvikens 
Trädgård med julpyssel. Kvällen började med glögg och pepparkakor. Johan Orre visade 
några exempel på planteringar i låga betongkrukor; den ena i rosa toner och den andra i 
vitt. Julrosor och hyacinter förstås, men också andra vackra blommor och kvistar med 
glitter samt rosett och ljushållare. Därefter släpptes vi lösa och valde och plockade bland 
växter och tillbehör, planterade och diskuterade. Johan och hans medhjälpare fanns alltid 
tillgängliga för råd och hjälp och svarade lika glatt och kunnigt som vanligt på alla frågor. 

Kvällen avslutades för en del av oss i kaféet 
med goda laxsmörgåsar och härlig, 
hembakad chokladkaka. Över 20 st unnade 
sig denna kväll borta från julstöket, (eller 
vad detta också "stök"?) Tack för i år!  

  



081209 

Miljövänlig trädgårdsodling 

Ann-Catrin Thor, trädgårdsrådgivare hos 
RST och utbildad trädgårdstekniker 
underhöll 20-talet miljöintresserade 
trädgårdsvänner genom att bl a prata om de 
11 gröna punkter som RST styrelse och 
några till arbetat fram. Ann-Catrin arbetar 
också med trädgårdsdesign, växtkännedom 
och artbestämning samt håller kurser i detta 
och trädbeskärning. Hon är också 
ordförande i Uppsala Trädgårdssällskap "på 
fritiden". 

Kompostera mera: flis, urin, träaska, 
hushålls- och trädgårdsavfall. Förbättra jorden varje år med kompost, ställgödsel och 
barkmull. Gör gärna en jordanalys och se om jorden behöver gödslas eller kalkas.  

Läs mer om våtbäddar i Hemträdgården 2007:4 sid 36. 

Plantera sådant som kan trivas naturligt i just din trädgård. Töj på zongränserna, det kan 
gå! Byt plats på växtslagen i köksväxtlandet så att det blir en fyraårig växtföljd. God 
hygien och friskt utsäde är viktigt. Vattna vettigt!  

radgivning@tradgard.org Där svarar Ann-Catrin Thor och Lise-Lotte Björkman, vilka 
också har telefontid ti-to kl 9-12, 08-758 86 36 
för RST's medlemmar.  

www.tradgard.org, www.nyttodjur.se, 
www.eplanta.com  
 

  

http://www.tradgard.org/
http://www.nyttodjur.se/
http://www.eplanta.com/
http://www.eplanta.com/


081113 

Vinträdgård 

Sveneric Svensson, ordförande i Sveriges Vinodlares 
förening, är en av de allra kunnigaste i Sverige när det 
gäller att odla och tillverka sitt eget vin. Han delade 
med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter till 30-
talet intresserade. Sveneric kan kalla sig "garagist", dvs 
en person som håller på med småskalig vintillverkning 
"i garaget". Vin började odlas ca 5000 år fKr i Georgien, 
tror man. Största faran för odlingen på friland är sista 
vårfrosten och första höstfrosten, som kan ta död på 
knopparna och då blir det ingen skörd det året, men 
plantan överlever. En vinstock tål åtminstone - 15 
grader. Sveneric löser frostproblemet genom att spruta 
ljummet vatten över odlingen, vilket då blir is som 
skyddar plantan. När solen smälter isen mår plantan 

bra igen. Däremot måste man ha säckväv över stockarna över vintern, för att skydda mot 
solen. Väven tas bort i mars.  

Man kan också odla i växthus eller i drivbänk. Vinterbeskärning görs i Sverige i 
slutet av mars på frilandsodling och sommarbeskärning är precis som att tjuva 
tomatplantor. Vi fick en utförlig lektion i hur man ska beskära år från år. Andra 
faror än frost och sol är koltrastar och getingar som gillar att kalasa på de 
mognande druvklasarna. Då måste man lägga fiberduk över vindruvorna.  

Jäst är ett helt kapitel för sig. 3 gram/10 liter föreslog Sveneric. Röda viner ska 
jäsas i 25-gradiga rum och tappas om ca var 3:e månad, medan vita ska jäsa 13-
gradigt och inte omtappas. Rätt sockermängd och syra måste man också 
tillgodose. Ja det var en mycket lärorik kväll och processen att göra eget vin är 
inte lätt! Vi fick en flaska vin och en bok till vinster i lotteriet och vinvinnaren 
fick rådet att lufta vinet ordentligt före inmundigandet.  

  



081104 

Fröbyte 

I svarta novemberkvällen samlades dryga 
dussinet trädgårdsvänner med eller utan 
fröpåsar till sedvanlig bytesträff hemma hos 
Ingemar och Agneta. Som vanligt fylldes 
bordet av frön, men det finns nyheter bland 
dem varje år. Dessutom är det alla sorters 
växter som presenteras, allt från exotiska 
pumpor till ovanliga ekar - och så allt 
däremellan. I år var fröna ovanligt väl 
förpackade och märkta, så det blev inget 
spill till dammsugaren. Utöver frön byttes 
det förstås också odlingsråd och 
växthistorier. Faktiskt är det lika mycket 

trivsamt umgänge som odling det handlar om. Kvällen avrundades med sedvanlig 
äppelkaka och ännu mer samtal och historieberättande. 

  



081022 

Vintervackra träd och buskar 

Landskapsingenjör Lars Karlsson visade bilder på olika 
träd och buskar som han tycker tar sig bra ut även i 
vinterskrud. Han påpekade de vackra stammarna t ex 
på glanskörsbär, koppar- och strimlönn samt 
kopparbjörk. Olika slags kornell står med röda eller 
gula grenar, skogsklematis har långhårig fröställning, 
ormhassel är vackrast med rimfrost. Stjärnmagnolians 
knoppas är värda att se närmare på. Järneken är 
städsegrön och får fina röda bär. Dekorativa bär får 
också vanliga rönnar, men också pärlrönnens vita bär 
lyser fina i vintermörkret.  

Formen på buskar 
och träd är viktig och syns ännu bättre med kala grenar. 
Gå ut i naturen och njut av färg och form! Allt vackert 
kan vi inte ha i våra trädgårdar. 

Slutligen finns alla dessa barrväxter från kryptuja till 
jättedito och t ex guldidegran, vilka förstås är 
vintervackra både med färg och form. 30-talet åhörare 
lyssnade intresserat, kommenterade och ställde många 
frågor.  

I pausen 
korades 
vinnaren, 
Ulf 
Blanche, i 
årets 

skördetävling = saft och alla kunde avsmaka 
denna (apelsin, citron och lime) och de andra 
bidragen, som var goda var och en på sitt 
sätt, gjorda på äpplen, plommon och 
rabarber m m.  
Förhoppningsvis kommer recepten snart till 
vår samling, om det inte var "farmors 
hemliga" förstås!  

Gott och trevligt i oktoberkvällen!  

  



081005 

Växtbyte och äppelbestämning 

Söndagen den 5 oktober vräkte regnet ned. 
Inte precis idealiska förhållanden för växtbyte 
och äppelbestämning! Lyckligtvis får vi låna 
ladan på Hersby till Gillets höstträffar så vi 
slapp bli 
genomvåta. 
Faktiskt är 
det ganska 
mysigt att 
träffas 
bland 
museiförem

ålen. Det kändes lite tveksamt för Viveka och Agneta när 
de började arrangera äppelutställningen. Skulle de bli 
ensamma eller skulle det komma några fler? Men vädret 
avskräcker uppenbarligen inte en sann 
trädgårdsentusiast, så det kom faktiskt riktigt många. Ett 
tag var det riktig trängsel kring borden. Finfina växter 
bytte ägare, precis som vanligt. Det dukades upp med 
julrosor, isop, kerria och mycket mer. Dessutom blev 
äppelbordet alldels överfullt - 33 namngivna sorter låg 
på faten och glänste. Äppeldoften stod tät. Det kom förhållandevis många personer med 
namnlösa frukter och ville ha hjälp. Viveka klarade av de allra flesta med glans. När vi så 
småningom packade ihop för dagen lämnade vi äppelutställningen kvar på Hersby för 
hembygdsföreningen att återanvända. 

  



080927 

Föreningsmässa i Stinsen 

 

Lördagen den 27 september arrangerade Sollentuna en föreningsmässa i Stinsen. Gillets 
styrelse hade anmält föreningen som intresserad för här skulle det finnas möjlighet att visa 
upp verksamheten och locka fler att bli medlemmar. Vi fick ett bord precis vid ingången 
till Apoteket. Mycket strategisk placering när det gällde besökarflödet - men det återstår 
att se hur klok placeringen var med tanke på smittspridning! Lotta och Haidi hade som 
vanligt dukat upp ett mycket smakfullt och lockande bord och stod hela dagen i ståndet. 
Hans snickrade skylthållaren, och Ingvald och Agneta tog också ett par informationspass. 
Det var mängder av föreningar som visade upp sig och det var ett himla liv i lokalen 
eftersom många föreningar tog chansen att visa upp sin verksamhet där på full volym, 
vare sig det nu var hårdrockband eller kyrkokörer. Det var inte trängsel runt Gillets bord, 
men en liten jämn ström intresserade besökare. Minst tre nya medlemmar blev det och 
chans på ett halvdussin fler - och därtill många trevliga trädgårdssamtal. 

  



080923 

Dammar och vatten i trädgården  

Olle Fernström från Garden Aquatica talade 
inspirerande om vattnets dragningskraft i 
fontäner och trädgårdsdammar för ca 35 
intresserade och frågvisa lyssnare. Som 
alltid är god planering och grundligt 
underarbete viktigt, sa "Damm-Olle", och då 
gäller att först lägga sand, sedan fiberduk 
(för att skydda dammduken från vassa 
stenar), så dammduk (finns i PVC-plast och 
gummi) samt ytterligare en fiberduk, om 
man ska lägga i stenar. Olle visade bilder på 
hur detta gick till steg-för-steg. Det går också 
att gjuta en damm. 30 % av vattenytan bör 
vara växter och de flesta går att plantera på 0-15 cm djup, utom näckrosor, men då kan 
man gräva en särskild grop för dem. Det är också viktigt med syresättningen och Olle 
visade exempel på både pump och filter.  
Företaget Garden Aquatica visar, inspirerar, ger råd och säljer. I den ordningen påpekade 
Olle. Blev du intresserad? Läs mer på www.gardenaquatica.com. 

080901 

Grönsaker i långa banor 

Årets sista trädgårdsbesök gjordes hos Shinobu och Jan 
Simon, vilka entusiastiskt visade trädgårdens skatter. 
Endast ett halvdussin medlemmar kom, men å andra 
sidan hade Grönsaksgruppen redan varit där, så i 
praktiken blev det två besök i samma trädgård. Det är 
makalöst så det växer i den Simonska trädgården! Långa 
fina slanggurkor, tomater i alla storlekar och färger, 
armeniska björnbär i mängder, chilifrukter från ljust till 
mörkt, jordärtskockor och mycket, mycket annat. 
Melonrevorna var på rymmen lite här och där och en 
bjässe till melon hade lagt sig på grannens ligusterhäck 
och av tyngden sjunkit djupt ned. Att det sedan blivit ett 
dåligt körsbärsår spelade kanske inte så stor roll, för det 
fanns ju så mycket annat att njuta av för öga och gom. 

http://www.gardenaquatica.com/


Som avslutning bjöds besökarna på japansk slanggurka 
med miso, rosa bifftomater, hemodlade druvor, 
ugnsbakade rabarber, äppelkaka med kardemumma och 
vaniljsås samt hemgjord rabarbersaft och te. Synd om 
dem som inte kom! Som vanligt blev det en mycket 
trevlig kväll avrundad med livliga diskussioner om 
svampgifter och livsmedelstillsatser - men 
samtalsämnena hade absolut ingen koppling till den 
läckra förfriskningen. 

080820 

Vinstockar och lusthus 

Till säsongens näst sista trädgårdsvandring hos Ulla 
Hasselmark och Olle Zetterlund i Norrviken hade ett 
30-tal medlemmar infunnit sig. I en varm augustikväll 
kunde vi vandra runt i den stora trädgården, där det 
ryms både rabatter, buskar, växthus, lusthus och till 
och med jättestora 
tallar! 

Olle visade sin nya 
vinodling och delgav 

oss sina erfarenheter från de första åren. Han har blandat 
druvor härdiga i vårt klimat med mer osäkra franska 
sorter. Vi fick reda på hur han binder upp och klipper 
plantorna för bästa framtida avkastning. Om allt går bra 
hoppas han kunna njuta av eget vin om 3-4 år. 

Ulla visade oss den övriga trädgården med många fina 
sittplatser inramade av bl.a. clematis, rosor, blivande 
bokskog (åtminstone dunge) och växthus med tomater av 
olika sorter. Hon beskrev även bekymren med åkervinda 
(som ofta förökar sig vegetativt, med rotbitar, och kan bli ett svårutrotat ogräs) som man - 
förhoppningsvis - bemästrat med tät markduk och täckbark och där ytan dock fått ge plats 
för både buskar och träd genom minimala hål i duken. 

Kvällen avslutades med kaffe/te varvid en god smörgås med tomater från växthuset 
serverades. Regnet avslutade den fina kvällen varvid vi fick tränga ihop oss i det trevliga 
lusthuset. 



080812 

Trädgårdsvandring bland Ulriksdals 
koloniträdgårdar  

Dussinet medlemmar vandrade runt bland 
trädgårdarna i Ulriksdals koloniområde 
under guidning av Margareta Berg och 
ordförande Gösta, som berättade att de äldre 
stugorna flyttats från Solna, när hyreshusen 
trängde på.  

De är de stugorna som har ett 
vindsutrymme.  
Vidare att koloniområdet tillkom under 
personlig inblandning av kung Gustav VI, 
då handelsträdgårdarna lades ner. Kungen 

bodde på Ulriksdals slott under maj månad och 
brukade vandra genom koloniområdet och titta in 
i trädgårdarna.  
Nu fick vi kika in i flera trädgårdar, där vi såg 
både persikor och vindruvor, rudbeckior, perenna 
solrosor, mängder av rosor, klematis, liljor, - t o m 
ett blåbärsträd och mycket annat fint och välskött. 

 

  



080806 

Trädgårdsvandring i Duvbo  

Än en gång fick vi möjlighet att besöka 
Lotta och George Erdelyi och visas runt i 
deras kuperade trädgård, som gränsar till 
allmänning. 30-talet medlemmar beundrade 
både rabatter i silverfärg med inslag av rosa 
eller blått, damm med salamandrar och 
trollsländor (dvs larver), "wood-land" på 
baksidan samt inhägnat grönsaksland. Det 
fina växthuset, som George byggt, innehåll 
både fikon och tomater. I trädgården stod 
flera olivträd, som kånkas in i växthuset 
under vintern t s m jättelik agapantus och 
mycket annat. Nytt för i år var en rabatt 

kantad med stora stenar i skuggan 
av den stora eken på framsidan 
samt iordninggjord uteplats 
framför växthuset med grus och 
stora krukor kantad med luftig 
häck av rosmarinvide (lavendel-
vide, Salix elaeagnos 
"Angustifolia"). 
Regnet tog en längre paus, vilket 
var tur, då alla tog plats på 
altanen för kaffe/te och 
chokladkaka med björnbär till. 
Mums!  

080730 

Besök på Södra Sanda gård 

Onsdagen den 30 augusti gjorde en grupp 
från Gillet en utflykt till Carita Skogestam och 
hennes familj på Södra Sanda gård i 
Hargshamn. Carita är en hängiven och 
mycket kunnig trädgårdsodlare och 
trädgården, med berghällar blandat med 
naturskog och prunkande rabatter, är en 
upplevelse. I sitt växthus odlar Carita 
tomater, squash, melon och mycket annat 
som hon använder till inläggningar. Carita 
levererar även sina produkter till en 
gourmetrestaurang.  



Efter rundvandringen bjöds besökarna på en 
underbar squashsoppa med hembakat bröd 
och kaffe.  

080723 

Stenar och pool hos Ulrika och Per 

Onsdagen den 23 juli var det ånyo dags för 
trädgårdsvandring. Då besökte en grupp 
medlemmar Ulrika och Per Rylander. Deras 
vackra trädgård har varit besöksmål tidigare. 
De stora nyheterna denna gång var en 
swimmingpool och ett nybyggt uterum - men 
Ulrika och Per har varit mycket flitiga och 
även hunnit omarbeta flera rabatter. Som 
tidigare har de också använt stenar för att 
skapa en både vacker och mysig trädgård - en 
trädgård att leva och arbeta i - och att njuta 
av! 

080716 

Koloniområdet Fyndet  

Onsdagen 
den 16 juli 
besökte ett 
20 tal av 
Gillets 
medlemmar 
koloniträdg
årds-
föreningen 
Fyndet i 
Sollentuna, 
efter 

inbjudan av Fyndets ordförande Anita Gustavsson. 
Anita berättade om koloniträdgården, dess tillkomst och 
utveckling, och om alla de människor av olika 



nationaliteter som där brukar sina odlingslotter.  

Efter kaffe med läckra bärtårtor  
vandrade besökarna runt och tittade på prydliga 
odlingslotter med spännande grönsaker - inte alltid helt 
vanliga. Dessutom odlades där många intressanta 

blommor.  

 

080708 

Evas nyanlagda trädgård 

Tisdagen den 8 juli, mitt i semester-perioden, kom ett 
dussintal medlemmar på besök till Eva Holmgaard, som 
nyligen flyttat in i ett litet radhus i Viby och omedelbart 
greppat spaden. Upp grävdes hela gräsmattan på 
framsidan och i dess ställe, efter ordentlig jord-
förbättring, har Eva planterat en mycket vacker 
perennrabatt med en hel del ovanliga inslag och ett 
kryddland. Tremastar-blomma (Moses i vassen), 
incarvillea (Blommande ormbunke), axveronika, 
martorn, pioner, kryddor... Nu vet vi hur gamander ser 
ut också. Det fanns mycket vackert att se och alla plantor 
verkade trivas strålande. Så prunkande och fyllig ser 
man sällan en purpurklätt! På baksidan av huset har Eva 
en utmaning kvar. Där finns fortfarande en bit 

gräsmatta, men den lär inte bli gammal. Eva har börjat provgräva och planera för 
förändring. Inte bara själen utan även kroppen fick sitt den kvällen i form av gott 
kaffebröd! Vi tackar. 

  



080624 

Besök hos Torsten Walderö 

Tisdagen den 24 juni besökte ett 20-tal av Gillets medlemmar trädgårdsmästare Torsten 
Walderös trädgård i Kungsängen.Trädgården är högt belägen och kuperad med en 
nivåskillnad på ca 10 m, vilket Torsten och hans fru utnyttjat till att skapa en nära nog 
paradisisk trädgård med växter från ett stort antal länder utsökt utplacerade i terrängen 
bland dammar och bäckar med små vattenfall.  
 
 
Efter en rundvandring, där Torsten berättade 
om de mest intressanta växterna och delade 
med sig av sinakunskaper, avnjöt besökarna 
medhavd picknick i den vackra trädgården.  

  



080617 

Trädgårdsvandring bland rosor och 
clematis 

Det blev en riktigt fin kväll 
trots allt, så Sonny 
Frändbergs och Elisabet 
Berhardtz vackra tomt 
kom till sin rätt då 
dussinet medlemmar 
besökte dem. Rosor av 
många sorter knoppades 
och kastade sig över 
portaler och spaljéer. 
Clematis av flera sorter 
hade slagit ut, bland andra 
praktfulla rosalila Rüütel 
som klädde vedskjulet och 
blå President. Rådjuren 
hade visserligen festat om 
på penséerna, men det 

fanns så mycket annat som blommade så förlusten kändes inte så stor. Förresten brukar de 
ju komma igen. Rhododendronbuskarna visade en praktfull tillväxt och fontänen spelade. 
Trädgårdsgungan provgungades. Dessutom bjöds gästerna på ett härligt kaffekalas. 

080612 

Guidad vandring bland vilda blommor och 
visning av Floras trädgård 

Dussinet medlemmar samlades vid Bögs Gård på Järvafältet för att bli guidade runt i det 
historiska odlingslandskapet mellan Bög och Väsby. Namnet Bög kommer förresten från 
Böj, dvs den gamla vägen fram till gården gör en skarp böj mot Väsby framför gården. 
Järnåldersgravfält visar att platsen varit bebodd redan under järnåldern och gårdsnamnet 

är känt sedan år 1350. 
Olle Lundkvist, som arbetar med 
restaureringen av det historiska 
odlingslandskapet, berättade om och visade 
meterhög råg och dess ogräs, stensträngar 
(=gamla stengärdsgårdar), hamlade askar, 
visade historisk karta med många värdefulla 
detaljer om markernas tidigare användning 
och berättade att ängen förr gav vinterfoder 
till gårdens djur och mycket, mycket mera.  



Vandringen avslutades i Floras trädgård, 
som visar växter som funnits i människans 
närhet sedan forntiden. Trädgården är 
uppdelad i olika fält, t ex växter vid 
vägkanten, växter vid järnvägen (se bild) 
ogräs kring gården, nyttoväxter förr och nu 
samt fjärilarnas favoriter m m.  

Det anordnas massor av aktiviteter i 
naturreservatet, för att vi ska kunna uppleva 
"en levande landsbygd i storstadens närhet". 
Mer information: www.sollentuna.se/natur, 
eller på tel 96 43 70. 

080610 

Trädgårdsvandring 

En blåsig, men solig kväll vandrade 25-talet 
medlemmar runt i Bengt och Christina Lunds 
trädgård på Edsviksvägen 83. De har en 
alldeles underbar, frodig trädgård med 
upphöjda surjordbäddar, orkidéer, dammar 
och växthus. Gräsmattan blir mindre för varje 
år, sa Bengt, och rabatterna fler och fler. 

Prydliga sådana med rhododendron, julrosor, 
gigantiska hostor av alla de slag samt många 
olika träd och buskar fanns i hela trädgården; 
t ex perukbuske, kameliont-buske, flikbladig 
lind, ormhassel - både röd- och grönbladig 
samt klematis och honungsros. Verkligen 
imponerande!  

http://www.sollentuna.se/natur


Vinrankor klängde både vid uteplatsen och i växthuset. Grönsaker odlades också i fina, 
upphöjda bäddar. Hembakade bullar och rulltårta smakade gott efter all ögonfröjd.  

080604 

"Hanging Baskets" hos Brunnsvikens 
Trädgård  

En intresserad skara samlades hos Brunns-
vikens Trädgård och lyssnade till Johan 
Orres råd om plantering i krukor, urnor och 
amplar. Det viktigaste är bra jord, s k U-jord 
t ex. Långtidsverkande gödselkorn samt 
vattenkristaller är också bra att blanda i 
jorden. Därefter hittade vi växter efter egen 
smak och en del tillverkade sin plantering på 
iordningställt bord med jord, medan andra 
handlade och planterade hemma. Goda 
smörgåsar fanns i kaféet och vi myste en 

stund i 
uteserveri
ngen i den 
ljumma 
kvällen.  

Nedan ses 
en färdig 
plantering:  

  



080529 

Växtbyte hos Lena Boström 

 

Den 29 maj var det växtbytesdags igen. Tänk så mycket 
vädret kan växla! Två dagar tidigare ägde en mycket kall 
trädgårdsvandring rum men denna kväll var strålande 

varm. Mer än 20 medlemmar bar och släpade in kassar och lådor med prima, spännande 
växter och dukade upp på det långbord som Lena ställt fram. Det där med växtbyte ska 
man inte ta alltför bokstavligt. Det fungerar mest som så att alla skänker bort de växter 
som de kommit med och väljer fritt bland de övrigas. Generositeten är stor och på något 
sätt verkar det alltid finnas växtöverskott.  
Det blev en härlig kväll i Lenas vackra, 
rymliga trädgård där växtbytet och det 
efterföljande kaffekalaset ägde rum under 
kronorna av tre stora fruktträd som gav 
känslan av paviljong. Goda vinbärskakor 
bjöds det också! 

  



080527 

Besök hos Kenneth Nilsson  

27:e maj, en mycket vacker men också 
mycket kall kväll, kom nästan 20 av Gillets 
medlemmar på besök till Kenneth Nilsson i 
Södra Årstalundens koloniområde. Besöket 
började med en tur till grannföreningen för 
att titta på det blommande näsduksträd som 
stod i en trädgård och fladdrade överdådigt 
med sina hundratals vita vimplar. Sedan 
letade sig gruppen genom vindlande gångar 
i kraftigt sluttande terräng upp till Kenneths 
egen 16 kvadratmeters stuga och lilla tomt. 
Blåregnet längs hussidan sände kaskader av 

grålila hängen över ingången. 
Kaktusodlingen stod i knopp på friland. 
Fuchsiorna var ute i det fria och hade börjat 
blomma. En blå bergsvallmo visade hur blå 
en blomma kan vara. Mängder av kända och 
okända växter trängdes på bergshyllor och i 
skrevor. Det fanns hur mycket som helst att 
fråga Kenneth om - och det gjorde 
besökarna! Så småningom blev det så kallt 
att gruppen tog picknickväskorna och gick 
ned till en solig gräsmatta för att få lite 
kroppslig näring (den själsliga hade ju blivit 
tillgodosedd i Kenneths trädgård) och 

värme. Det lät som om många ville komma tillbaka igen vid andra tider på säsongen för 
att se kaktusarna eller fuchsiorna blomma för fullt. 

  



080519 

Trädgårdsvandring 

Säsongens första trädgårdsvandring blev 
hos Gail Ericsson i Vaxmora. Hon har en 
mycket välskött och kuperad tomt med 
många variationer. (Som extra bonus fick vi 
även besöka grannens tomt.) Tomten 
gränsar till skog och har flera skuggpartier 
med bl a rhododentron, hostor och 
jätterams. Även soliga rabatter med många 
olika plantor; nunneört, lammöron (som 
inte blommar), japansk blodlönn för att 
nämna några. Frösådder stod i mängd 
under tak på altanen och mot en 

förrådsvägg fanns en snygg arbetsbänk med 
fuchsior i krukor. I det vackra uterummet 
bjöds på rabarberpaj och annan god kaka. 
Trevlig början på sommaren!  

080505 

Backsippor i Calmare Hage 

Inställt: UTFLYKT TILL CALMARE HAGE 

Nu (3-4 maj) är backsipporna utslagna, men 
tyvärr blev det alltför få anmälda, så vi 
ställer in utflykten. 

Men om du har en chans de närmaste 
dagarna, så åk på egen hand och njut av 
backsippor, lövlundar och fågelsjö på 
baksidan av Löwenströmska sjukhuset. 

  



080424 

Dyngträff vid Viby Ridskola  

Efter att en släpvagn fyllts med gödsel 
kunde vi konstatera att vi nådde botten. Det 
var kämpigt att ta sig upp med de tunga 
säckarna, men ska man ha fint i rabatterna så 
ska man! Det fanns gödsel från 3 dagars 
mockande och det räckte till de medlemmar 
som tagit sig dit i solskenet.  

080419 

Snickra arbetsbänk  

På morgonen lördagen den 19 april samlades en liten 
grupp medlemmar hemma hos Hans Magnusson för att 
snickra trädgårdsbänkar. Hans hade förberett det hela väl, 
med ritningar, inköp av virke, virkeskap och flera 
skruvdragare. Det hela började med en kort genomgång 
och sedan släpptes alla lösa - men under handledning. 
Hans demonstrerade 
hur man ställer in 
längder och vinklar på 
kapen samt hur man 
mäter sig fram till 
korrekt ihopsättning 

av delarna och hur man hanterar en sticksåg. Först 
sågades det och sedan skruvades det intensivt.  
Vid lunchdags gjorde deltagarna heder åt den läckra 
sqashsoppan och efterrättens hemplockade hallon 
med glass. Sedan fortsatte snickrandet ett par timmar 
till. Vid 15-tiden stod det en rad robusta och snygga 
arbetsbänkar på infarten i väntan på hemtransport - och de som tillverkat dem kände sig 
mycket händiga. Tack Hans! 



080402 

Blomsterfest, Historisk vår  

Mer än 20 medlemmar kom till 
Drottningholms slottsteater för att få en 
guidad visning av historiska och nya 
lökväxter i historisk miljö. Redan i 
dörröppningen till Dejeunérsalongen 
möttes gruppen av en ljuvlig, vårlik doft av 
hyacinter, tulpaner och andra lökväxter. 
Gunnar Kaj hade gjort härliga arrangemang 
av blommorna, bland annat ett bord dukat 
med växter i stället för tallrikar och tulpaner 
symboliserande vinglas. Runt bordet stod 
vackra 1700talsdräkter arrangerade, minnen 

av teaterföreställningar.  
Bland blommorna fanns mängder av 
tulpaner av alla de slag, bland annat ett 30-
tal från tulpanmuséet Hortus Bulborum i 
Nederländerna. Massiva mängder av röda 
tulpaner flammade i eldstäderna. Fantastiska 
blomsteruppsatser stod i nischerna ovanför. 
Hyacinter stod i trappstegsformation, krokus 
i långa rader. Kvällssolen fick alla färger att 
spraka. Visningen sträckte sig också ut i 
parken. I Svanhuset fanns massor av 
kraftfullt lysande hyacinter och i Götiska 
tornet amaryllis av skulpturala sorter. 

080306-080309 

Mässan Rum & Trädgård  

Torsdag t o m söndag har olika medlemmar 
ställt upp tre och tre för att bemanna Gillets 
stånd på mässan. Intresset var stort alla dagarna 
och många beundrade blomsterdekorationerna i 
form av Bokhara- och Violtulpaner samt dubbla 
trädgårdsvivor. Förhoppningsvis kan vi hälsa 
några nya medlemmar välkomna, för många 
verkade intresserade - även om de bodde på 
andra sidan stan. Kanske blev de inspirerade av 
bilderna från några av våra 33 
medlemsaktiviteter under 2007 samt av vårens 

första program 2008. Inköpen blev många och små plantor - sådda eller uppgrävda - bytte 
ägare. Tidningen Hemträdgården hade strykande åtgång och är också väl värd ett 
medlemsskap. Men inte minst har vi ju roligt i vår förening.  

  



080306 

"Rädda Barnen"  

Än en gång hade vi lyckan att få ta del av Kenneth 
Nilssons kunskaper och råd - denna gång om hur man 
sköter sina frösådder och får dem att överleva. Eftersom 
Kenneth är fuchsiaexpert hade han tagit med sig olika 
sticklingar, som vi fick möjlighet att köpa, så många av 
oss har utökat vårt fuchsiaförråd hemma. En vanlig 
fråga som Kenneth har fått under åren hos Allt om 
Trädgård är hur man ska vattna sina skyddslingar. Det 
är förstås en omöjlig fråga att besvara, eftersom det 
beror på luftfuktighet, temperatur och ljus, som vi vet, 
och det är lätt att dränka frösådder. Ska man sedan 
vattna underifrån eller ovanifrån? Ja, finns det inga 
rötter som kan suga upp vattnet är det bäst att börja 
uppifrån. Jiffypots som vattnas från botten kan också 
göra att jorden blir dyblöt och alltså syrefattig för rötterna. Bra att tänka på! Lycka till med 
era frösådder i vår!  

080220 

Årsmöte 

 BILD SAKNAS!! 

Så här ser styrelsen ut som valdes på årsmötet den 20 februari. Sittande ordföranden 
Agneta Östlund, stående från vänster Haidi Sayar, kassör, Ingvald Kullgren, vice 
ordförande, Anita Kullerstedt, sekreterare, Shinobu Simon, lotteriansvarig, Hans 
Magnusson, ersättare, Britt-Marie Lindqvist, kaffeansvarig samt Lena Boström, ersättare.  

24 medlemmar kom till årsmötet och kunde efter mötet njuta av dokumentärfilmen om 
Urshults Kungar, som handlade om äppelodling på ängar enligt gammal beprövad metod. 
Det ger godare smak och vackrare färg, sas det. En del träd var från 1700-talet och gav 
fortfarande frukt samt var ympade med många olika sorter. Hur en ympning går till 
visades också i närbild. Urshults kungsäpple har en mörkröd färg och är bygdens stolthet. 
Alla äppelträden beskars för hand av tre generationer äppelodlare, varav den yngste 
antagligen var i 10-årsåldern.  

  



080131 

Primören Orchidé  

Orchidaceae är den största familjen 
växter på vår jord och omfattar 
tusentals arter. Anette och Anders 
Nyberg visade upp och berättade om 
sin nyrenoverade och fräscha affär på 
Tegnérgatan 3 som förutom mängder 
av orkidéer också innehåller många 
vackra inredningsdetaljer såsom vaser, 
krukor, ljusstakar och dylikt. De 
berättade engagerat bl a om hur man 
ska plantera om orkidéerna, när 
komposten börjar luckras upp och 
plantan ser ledsen ut, men dessa växter 
trivs i trångt bo och gärna med speciell mossa mellan det gröna och rötterna. Vissa 
orkidéer hängde i taket med luftrötterna spretande. Det finns många olika versioner hur 
dessa växter ska vattnas, men själva doppar de ner krukorna hastigt var 10-14 dag 
(beroende på växt, temperatur och årstid) i vatten som stått några dagar. På sommaren 
rekommenderades vi att hänga ut våra plantor skyddade under t ex äppelträden. Inköpen 
blev många, så nu har en del av oss ökat på krukbestånden hemma. Goda smörgåsar 
gjorde kvällen ännu trevligare!  

  



080123 

Växternas kroppspråk  

50-talet intresserade (både medlemmar och 
andra) hade samlats för att få ta del av Tom 
Ericssons lärorika och trevliga föredrag om 
hur växterna visar om de trivs eller inte. 
Bladen visar var växterna klarar av att växa 
(inte nödvändigtvis samma sak som att 
trivas). Stora, tunna blad, t ex, växer i 
skugga. De två viktigaste sakerna för 
växterna är: 
1. Fotosyntes; ljus + koldioxid + vatten + 
värme blir socker + syre. 
2. Andning; socker + syre + värme blir ATP 
(energiförening) + koldioxid + vatten 
Dessutom behöver växterna näring främst i 
form av kväve i våra jordar. 
Vi fick svar på varför blad ser ut som de gör 
och i kaffepausen kunde vi titta närmare på 
alla olika former av blad, barr och taggar, en 
del med vaxskikt eller "päls", en del kunde 
spara vatten i förråd.  

 


