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Nu har trädgårdarna gått i vila och vi får njuta av blommor i kruka; amaryllis, julstjärnor,
hyacinter och andra som kan lysa upp i vintermörkret. Att sitta i soffan med en god
trädgårdsbok är väl inte heller dumt, vi ger flera tips här i Bladet. Kanske julklapp till
någon trädgårdsvän? Men först lite utflyktstips.

Julmarknader i Stockholmsområdet
Det finns gott om julmarknader så här års, de på Skansen och Stortorget i Gamla stan är väl de mest
besökta. Men för den som vill ha lite mer trädgårdskänsla kan vi tipsa om dessa:
Zetas julmarknad 25-26 november
Tyresö handelsträdgård, 9-10 samt 16-17 december.
Folk och Trädgård i Tungelsta, 9 december.
Åkersberga växtförsäljning, 16-17 dedcember.
En lista på alla julmarknader i Stockholms län hittar du här.

Boktips
Vi i Kulturväxtgruppen arrangerade en mycket välbesökt och uppskattad föreläsning med
trädgårdshistorikern Elisabeth Svalin Gunnarsson på Folkuniversitetet den 17 november. För dig som
missade föreläsningen och tillfället att köpa hennes bok finns ju chansen i bokhandeln eller på nätet.

Elisabeth Svalin Gunnarsson: I min trädgård vill jag vara Karin
Boken är en praktisk handbok med utgångspunkt i den stil som Karin Larsson
skapade. Elisabeth Svalin Gunnarsson går på upptäcktsfärd bland idéströmningar och
erfarenheter som formade Karin Larssons gröna värld. I boken I min trädgård vill jag
vara Karin möter vi personen Karin, följer med på resor till Grez-sur-Loing och till
Dalarna där vi tar en promenad i trädgården på Lilla Hyttnäs och hämtar inspiration
från den.
Bonnier fakta, cirkapris 220 kr.

Göra Greider: I trädgården hörs andra ekon
Nästa föreläsning i Kulturväxtgruppens regi blir på på Folkuniversitetet blir 2 mars,
då kommer författaren och trädgårdsälskaren Göran Greider och berättar
personligt om sin trädgård i Dalarna. (Inbjudan kommer i början av nästa år.) I sin
senaste bok, I trädgården hörs andra ekon, beskriver Göran Greider arbetet i
trädgården under de fyra årstiderna. Han berättar om hur vår moderna trädgård
uppstått, men här finns också råd, tips och inspiration för alla trädgårdsälskare.
Ordfront förlag, cirkapris 220 kr.

Sara Bäckmo: Skillnadens skörd: Mat från trädgården året om
I trädgården vid gården Skillnaden växer 150 olika sorters grönsaker. Vissa ger skörd
under vår och sommar, andra höst och vinter. Varje dag, året runt, finns mat att
hämta i det ekologiska trädgårdsskafferiet. I Skillnadens skörd får vi följa med Sara in
i köket för att se hur nyskördade råvaror tas om hand, förvaras och blir till mat för
hela familjen. Boken myllrar av favoritrecept på lättlagad vardagsmat proppfull av
grönsaker, året om.
Roos Tegner förlag, cirkapris 210 kr.

Niki Sjölund: Vildplockat
Niki Sjölund har arbetat som kock i Stockholm men har de senaste åren valt att
fokusera på att samla och plocka de ätbara vilda växter som dyker upp i skog, på
äng, till fjälls och ibland till och med hemma i trädgården. I boken Vildplockat finns
fakta om ett 70-tal växter: var de går att hitta, deras specifika kännetecken, smaker
och utseenden, eventuella risker för sammanblandning och hur de bäst förvaras
och förädlas. Niki Sjölunds brinnande intresse för naturens råvaror kombinerat
med arbete som kock på bland annat Ekstedt och Gro i Stockholm har lett fram till
ett eget företag som plockar vilda växter åt ett antal svenska topprestauranger.
Natur och Kultur, cirkapris 215 kr.

Kvarteret Krubban på Östermalm
Kvarteret Krubban, ett av Stockholms mest intressanta historiska kvarter, ska bli grönare. Kvarteret
omges av Linnégatan, Narvavägen, Banérgatan, Storgatan och Styrmansgatan. I kvarteret finns bland
annat rester av den Oxenstiernska malmgården. Statens fastighetsverk anlade 2013 en trädgård där
och fortsätter nu att utöka parkytorna med nya gräsytor, träd och sittplatser runt Malmgården och
hörnet Styrmansgatan/Linnégatan. Där blir det också en lekplats med historiskt tema. I den trädgård
som stod klar 2013 inspirerades Statens Fastighetsverk av den ursprungliga malmträdgården från
1700-talet. Trädgården fick grönytor med lökväxter, äppel- och päronträd - senare också
kompletterad med odlingslådor för närboende. Något att gå och titta på till våren, för den som inte
varit där.
Mer information finns att läsa här.

Välj vintervackra växter
Det finns flera växter som har dekorativa blad, bär eller fröställningar som skänker ögonfröjd även
vintertid. Här har trädgårdsingenjör Peter Linder på Linders platskola utanför Hörby samlat tips på
växter som är vackra året om. Hybridtrollhassel, glanskörsbär, sommarjärnek och hjulträd är några
av de växter som lyser upp i mörkret.

Sommarjärnek, Ilex verticillata.

Hjulträd, Trochodendron aralioides

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.

Till sist önskar vi alla Bladet-läsare en
blommande jul och
ett växtrikt nytt år!

