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Sommaren blev torr och kall, men vissa växter trivs ändå. Fjärilsbusken – syrenbuddleja till exempel, som nu blommar vackert och drar till sig mängder av fjärilar, bland annat
amiraler.
Men hösten är inte att förakta, det finns mycket att njuta av utomhus, samt intressanta
föreläsningar och bra böcker att ägna sig åt inomhus. Kulturväxtgruppen inleder sina
höstaktiviteter med en visning av Bergianskas äppleträdgård 6 september. Men det
kommer mera!

Karin Larssons trädgård
Föreläsning av författaren Elisabeth Svalin Gunnarsson –
boka datumet redan nu, detaljerad inbjudan kommer senare.
Fredagen den 17 november 2017, kl 15-17 på Kungstensgatan 45, Stockholm,
I min trädgård vill jag vara Karin är på samma gång en berättelse om trädgården hos
Sveriges mest kända konstnärspar, Karin och Carl Larsson, och en praktisk
handbok med utgångspunkt i den stil som Karin Larsson skapade och författarens
betraktelse över Karin och hennes liv.
I föredraget går Elisabeth Svalin Gunnarsson på upptäcktsfärd bland idéströmningar
och erfarenheter som formade Karin Larssons gröna värld. Vi möter personen Karin,
reser till Grez-sur- Loing och till Dalarna där vi tar en promenad i trädgården på Lilla
Hyttnäs och hämtar inspiration från den.

Koloniträdgårdar förr och nu – utställning i Solna
"Koloniträdgårdar förr och nu" heter en utställning som Solna hembygdsförening arrangerat. Många
kolonister har lämnat bidrag. Söndag den 10 september kl 13.00 – 16.00 är det vernissage på
hembygdsgården Charlottenburgs gård. Den ligger på Bollgatan 12, nära Solna centrum.
Kaffeservering finns på gården. Utställningen håller på fram till Lucia, öppettiderna är onsdagar kl
13.00 – 15.00, söndagar kl 13.00 - 16.00 (stängt den 5.11).

Höstmarknad på Waldemarsudde
Lördag – söndag 23 – 24/9 kl. 12.00 – 16.00

Waldemarsudde bjuder in till en härlig helg i parken med bland annat visningar och rådgivning av
den kunniga trädgårdspersonalen. Du kan också se den fina pelargonutställningen och handla lökar,
plantor och andra trädgårdsartiklar. Det är fri entré till höstmarknaden.

Äpplets dag på Bergianska trädgården
Måndag 25 september 2017 kl 13.00
Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit initiativ till denna landsomfattande temadag. Bergianska
trädgården visar sitt klonarkiv med många spännande äppelsorter.
Passa på att gå på visning bland äppelträden. I Bergianska trädgårdens
äppelklonarkiv finns omkring 45 äppelträd och ett fåtal päronträd.
Plats: Samling utanför Edvard Andersons växthus
Kostnad: 80 kr, betalning sker direkt till guiden med kontanter eller
kort. Biljetter börjar säljas
15 minuter innan visningen börjar.
Mer info: http://www.bergianska.se/bes%C3%B6koss/program/%C3%A4pplets-dag-1.157519

Äpplets dag på Ekebyhovs slott
Söndag 24 september kl 14.00
Denna höstsöndag kan du få hjälp av en pomolog att sortbestämma dina äpplen. Ta med fem av
varje sort och åk till Ekebyhovs slott på Ekerö. Fri entré.
Mer info och hela höstprogrammet på slottet har du här:
http://www.ekero.se/Global/EISprogramht2017%202.pdf

Handla på Bondens marknad
Lördagar 10.00 – 15.00

Du som inte har en egen täppa kan ändå handla
färska grönsaker med mera på Bondens egen
marknad på Katarina Bangata på Söder, varje
lördag fram t o m 28 oktober. Ingång mitt emot
gamla Skatteskrapan (numera Studentskrapan).
Mer info:
http://marknader.bondensegen.com/marknad.
php?markID=1&&marknad=Katarina%20bangat
a&&stad=Stockholm

Nominerade till Året Trädgårdsbok 2017
Stockholms gartnersällskap www.gartnersallskapet.se/ har för fjortonde året i rad nominerat ett
antal titlar till Årets trädgårdsbok. Vinnaren presenteras på Bokmässan i Göteborg den 28
september.
Vi presenterar här utdrag ur Gartnersällskapets omdömen, och konstaterar med spänning att
Elisabeth Svallin Gunnarsson, som vi får lyssna till 17 november, är nominerad!
I min trädgård vill jag vara Karin: en praktisk trädgårdsberättelse från Sundborn
Författare: Elisabeth Svalin Gunnarsson, Förlag: Bonnier Fakta
Gartnersällskapets omdöme:
Det var på tiden att någon grävde i arkiven och lockade fram Karin Larsson ur Sundborns
trädgårdskugga! Elisabeth Svalin Gunnarsson gör det föredömligt och enkelt när hon fokuserar på
Karin Larssons roll i skapandet av den klassiska utomhusmiljö som vi alla känner till från Carl Larssons
bildvärld.
Trädgårdslycka
Författare: Hannu Sarenström, Förlag: Norstedts
Gartnersällskapets omdöme: En bok för alla som söker inspiration och nya idéer till sina oaser,
kanske genom besök i andras trädgårdar. En lättläst, vacker och tänkvärd bok, en hyllning till
trädgårdar, växter och odlingsmödor.
Beskära Fruktträd och bärbuskar
Författare: Susanna Rosén och Pia Lundgren, illustrationer Eva Rönnblom, Förlag: Bokförlaget Semic
Gartnersällskapets omdöme: En praktisk handbok att ta fram när det är dags att beskära fruktträd
och bärbuskar.
När själen får grönska
Författare: Eva Robild, Foto: Lina Karna Kippel, Förlag: Bonnier Fakta
Gartnersällskapets omdöme: En angenäm och lättillgänglig genomgång av vetenskapliga rön och
allmän klokskap om naturens och trädgårdens positiva inverkan på hälsa och välbefinnande, kryddad
med en mängd goda om än ibland lite förnumstiga råd till läsaren.
Österlens gamla rosor
Författare: Mia Gröndahl, Förlag: Gröndahl & Rietz
Gartnersällskapets omdöme: Kärleken till rosor är allt annat än ung! Flera av de sorters rosor som
idag växer på Österlen har varit till glädje för människor i generationer. Utöver en inventering av
dessa rosor får vi berättelser knutna till varje ros som levandegör dess betydelse.

Flora Supersum
Författare och fotograf: Lena Granefelt, Förlag: Bokförlaget Arena
Gartnersällskapets omdöme: I den fotografiska Flora Supersum möter vi trädgården genom växter i
nedvissning och dämpade färger. Den sena höstens fröställningar ger vid första anblicken en känsla
av upphörande och slut men signalerar i själva verket fortlevnad och nytt liv.
Odla ljung
Författare: Brita Johansson, Förlag: Natur och trädgård bokförlag
Gartnersällskapets omdöme: Författarens Brita Johanssons fina fotografier från en och samma
plantering månad för månad visar vilken förstklassig året runtväxt ljungen är med sina olika
utseenden och uttryck.
I trädgården hörs andra ekon
Författare: Göran Greider, Förlag: Ordfront
Gartnersällskapets omdöme: Görans Greiders bok öppnar sig med en samling foton av blommor,
landskap, en handritad karta och frågan – vad är en trädgård? En uppfriskande vinkling på
trädgårdsberättande som vi inte sett tillräckligt av.
Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs
Författare: Karin Eliasson, Foto: Robert Blombäck. Förlag: Salikon förlag
Gartnersällskapets omdöme: Genom den här boken går du trädgårdsvägen in i sagans värld,
besöker Astrid Lindgrens barndomshem Näs och upplever sagoböckernas lokaler – törnrosgården,
lövsalen, mossträdgården, ängarna och körbärstrappan.
Blommor och Bin. Din trädgård – ett matbord för pollinerande insekter
Författare: Ingemar Fries, Förlag: Apinordica
Gartnersällskapets omdöme: Efter att som forskare ha ägnat sitt liv åt honungsbin vänder Ingemar
Fries intresset åt sin egen hemträdgård och upptäcker mångfalden av pollinerare bland vanliga
trädgårdsväxter.
Och till sist ett hedersomnämnande:
Reglor för Trädgårdskonsten, grundade på mångårig praktik af J. Gernandt
Redaktörer: Marie Widén och Lennart Engstrand, Förlag: Bokförlaget Arena
Gartnersällskapets Hedersomnämnande:
Förvandlingen av ett opublicerat manuskript från tidigt 1800-tal – i prydlig handstil – till trycksvärta
är ett hedersamt publiceringsprojekt. Ömt lyfts här fram en engagerad föregångare från en tid då
trädgårdsmästaryrket drevs av pionjärer med en stark vilja att utveckla den svenska
trädgårdsnäringen.

Tills vi hörs igen, njut av den vår de svage kalla höst, som poeten Erik Axel Karlfeldt skrev:
http://www.svensklyrik.se/poeter/erik-axel-karlfeldt/hostens-var
Om du har tips och idéer som du vill dela med dig av så mejla till ann@hembygd.se
Sprid gärna nyhetsbrevet vidare till de som du tror är intresserade och be dem anmäla sig
som prenumeranter till samma adress som ovan.

