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101215 Julpyssel hos Brunnsvikens Trädgård  
 

Lotta (chef), Gunilla samt Anna-Karin, som förestår kaféet, hälsade oss 18 ivriga pysslare 
välkomna med varm glögg och pepparkakor, vilket smakade härligt i det bistra 
vintervädret. Gunilla visade oss hur man gör en hög julgrupp med amaryllis. Förhållandet 
kruka - växter ska vara 2:3 femtedelar. Oasis i krukan och mossa ovanpå, pinne i 
amaryllisstjälken och gummisnodd längst ner, för att förhindra att stjälken delar sig. 
Gunilla stoppade sedan i en eukalyptuskvist och några äpplen, som fick fin glans ur 
sprayflaska. Det blev mycket vackert. Ett annat tips var att stoppa in tre ståltrådar i nedre 
delen av ett ljus och sticka ner i julgruppen. Kottar, tomtar, änglar, hjärtan, eller stenar och 
en fin rosett runt om sedan är julgruppen färdig. Därefter blev det vår tur och 
beslutsångesten var uppenbar hos en del (Det fanns många växter och annat att välja 
bland!) men till slut - efter fika bestående av lax på hembakad limpa och saffranskaka - åkte 
alla hem med en eller flera påsar i bagaget.  

Hoppas vi får komma tillbaka nästa år!  

  



101202 Aurelio Enciso 

 Andra december såg vi fram emot ett föredrag av Åke 
Truedsson och det kom även besökare från flera andra 
trädgårdsföreningar för att lyssna till honom – men det 
blev snöoväder i Skåne, så Åkes flygavgång blev inställd. 
Vad gör man då, med två timmars varsel? Några 
styrelsemedlemmar satte igång ett intensivt ringande och 
hittade en alternativtalare, Aurelio Enciso, som arbetar 
som trädgårdsrådgivare på Slottsträdgården Ulriksdal. 
Aurelio planerade om sin kväll och dök upp vid 19:30-
tiden. Fram till dess satt mötesbesökarna i smågrupper 
och samlade frågor att ställa till Aurelio, som visade sig 
ha ett mycket fint handlag med frågor och frågande. Han 
visade ett stort kunnande och kunde verkligen dela med 
sig av det. Nu vet vi som var där till och med hur man 
blir av med kirskål – eller hur vi ska göra något trevligt 
av den! Mötesbesökarna blev mycket nöjda trots den 
initiala besvikelsen över att Åke inte kom. Aurelio vill vi 

bestämt se mer av. Åke har lovat besöka Gillet till våren i stället. Bara det slutar snöa någon 
gång…  

101020 
101103 
101117 
101201 

Studiecirkel i amatörbotanik med Ida Trift  
 Första december höll Ida Trift sista avsnittet i 

Gillets Amatörbotanikkurs. Hon har bjudit 
deltagarna på en mycket spännande resa 
bland världens växter, enhjärtbladiga, 

tvåhjärtbladiga, mossor och annat. Som 
vanligt när Ida håller kurs slinker det med 
mycket kuriosakunskap, som belyser 
namngivning och annat på olika sätt. Kursen 
har på så sätt även haft ett stort 
underhållningsvärde. Därtill har alla vi som deltagit fått träna på att rita blomdelar, frön, 
livscykler och annat. Finalen var grandios: Kulinarisk botanik! Ida, utrustad med alla 
upptänkliga verktyg, sprättade upp och dissekerade allahanda frukter, bär och nötter och 
visade på kvarsittande pistiller, uppsvällda blombottnar, sammansatta frukter och mycket 



annat – och vi kursdeltagare studerade växtdelarna noga och åt sedan upp allt som gick att 
äta. Mycket gott blev det! På kuppen lärde vi oss bland annat hur man öppnar ett 
granatäpple utan att kladda ned sig själv och omgivningen. Stort tack Ida för en fantastisk 
kurs!  

De fyra avsnittens rubriker var: 
20 okt: Mossor, ormbunkar, barrträd, blomväxter – evolution, anatomi och märkliga sorters 
fortplantning.  

3 nov: Familjerna som gör botaniken lättare (tvåhjärtbladiga): De stora grupperna som man 
lätt känner igen och vad som utmärker dem.  

17 nov: Familjerna som gör botaniken lättare (enhjärtbladiga): De stora grupperna som man 
lätt känner igen och vad som utmärker dem.  

1 dec: Kulinarisk botanik: Känn igen alla delar på frukt och grönt. Vad är rot, stam och 
frukt? Provsmakning.  

101109 Frömöte hos Agneta  
 Årets första snöstorm gjorde fröträffen lite 

begränsad. Flera stycken anmälda vågade sig 
inte utanför dörren – med all rätt, för hela 
Edsvikenområdet var glashalt.  

En djärv liten grupp lyckades dock ta sig fram 
och tillbringade kvällen med frögenomgång, 
växtbeskrivningar, historieberättande och 
arkitekturfrågor. Hm, borde Gillet öppna en 
specialgren för medlemmar som är 
intresserade av både hus och trädgårdar? 

  



101028 Sippor (m m) med Mats Arvidsson  
 I gråaste oktober kom Mats Arvidsson 

med mängder av härliga vårbilder och 
piggade upp Gillets medlemmar. Mats 
odlar två trädgårdar i Södertäljetrakten, 
dels sin privata på 1000 kvm och dels 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsens 
föreningsgård med 5000 kvm att 
försköna. Den sistnämnda medför 
förstås en alldeles speciell utmaning: 
Förskolebarn!  

Mats berättade om 
de fem sorters 

pulsatillor som finns i vårt land: Mosippa (P. vernalis), Backsippa (P. 
vulgaris), Nipsippa (P.patens), Fältsippa (P. fratensis)(bild t h) och 
Gotlandssippa (ssp. gotlandica). Bilderna visade en stor variation i 
färg och form, men alla hade de "päls" som skimrade underbart i 
motljus och tjänstgjorde som ylletröja till blomman. Vi fick chansen att 
köpa både frön och plantor.  

En annan passion som Mats visade upp var barrträd. Han letar upp 
ovanliga exemplar i skogen och transplanterar till sina egna 
trädgårdar. Om inte växten har ett tillräckligt intressant utseende, eller om den blivit för 
stor och skymmande, så fixas den till med beskärning. Även en högst vanlig tall kan bli ett 
original med bollar på i övrigt kala grenar. Riktigt roligt!  

Vi fick också se prov på hur Mats komponerar med färg. Den privata trädgården är delad i 
två halvor, en med kalla färger och en med varma - och så några undantagsväxter här och 
där, för att det inte ska bli alltför harmoniskt och tråkigt. Överhuvudtaget är Mats 
trädgårdar platser där det händer något hela tiden. Inga döda perioder. Mycket färg och 
form. Kanske lockande utflyktsmål för Gillet?  
  



101005 Växtbilder - om att strosa med kamera i 
Sollentuna och Stockholm 

 

Vilken "resa" Ulf Blanche tog oss 
22 medlemmar med på! Ulf 
visade bilder från och berättade 
om olika promenader (långa!) och 
platser som han hade återvänt till 
under ett par års tid vid olika 
årstider. Därför kunde vi följa 
rabatters och växters utveckling 
från plantering till vissen höst 
och snövinter. En viss rabatt vid 
favoritbusshållplatsen och en 
grushög framför ett plank vid 
gångtunnel i Edsberg utvecklades 
och förändras under åren. Inte 
bara det! Ulf hade fångat en del udda ting; som t ex en vacker, skulptural kandelaberlind i 
vintertid, en blommande nyponros framför ett träd i höstskrud (ovan) samt olika detaljer 
på husgavlar och balkonger m m. Dessutom hade han dykt in på Bergianska och 
Victoriaväxthuset samt försökt glutta in på plankomgärdade trädgårdar om porten stod 
öppen. Titta bara på den italienska trädgården - i Stockholm nedan (Tessinska Palatset). Det 
gäller alltså att ha ögonen med sig och kameran skjutklar på promenader.  
  



100926 Äppelbestämning och Växtbyte på Hersby  
 I år hade Gillet sin höst-växtbytardag och den årliga 

äppelbestämningen på Hersby Hembygdsgårds 
höstmarknadsdag. Det var bestämt den dagen som 
hösten kom till Sollentuna, för isvindar blåste och det 
blev allt mulnare och 
kulnare ju längre 
dagen led. Detta 
avskräckte dock inte 
dem som var 
äppelintresserade. Det 
stod nyfikna 
äppelträdsinnehavare 
på kö från kl 12 till kl 
15.  
Viveka Sproge tittade 
och smakade på 
äpplen och delade ut 

sortnamn till de undrande medan Agneta Östlund redde 
ut frågor om skorv och allergier och gick till handa. 
Äppelutställningen växte till sig efter hand. Till slut låg 
36 sorter på bordet. Inte illa! Vid sidan om 
äppelutställningen stod ett vackert dukat bord och en 
skärmvägg med Gillets föreningsinformation och där bredvid fanns utrymme för växtbyte. 
Som vanligt var det en klunga runt växtbytarbordet den första timmen, men sedan hade 
växterna bytt ägare och det blev lugnare.  

100925 Föreningsmässa i Sollentuna Centrum  
 Årets föreningsmässa blev en lyckad tillställning och Gillet träffade många intresserade, 

varav tre st nu är nya medlemmar. Välkomna!  
100918 Ängsäters Perenner 

 Trots hotande moln tog många medlemmar 
chansen att få botanisera bland Ängsäters 
fantastiska mängder perenner. Där fanns det 
mesta, men inte i någon exakt ordning, utan vi 
fick gå gata upp och gata ned mellan bänkarna 
och noga studera växter och namn-skyltar. 
Somliga besökare var mycket väl förberedda 
och gick med listor i handen och sökte. Andra 
var mer spontana och föll med en duns (eller 
snarare ett plask) för en charmig blomma eller 
ett tätt bladverk.  

 


