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Det här året blev inte som vi tänkt oss … Kulturväxtgruppens planerade aktiviteter har fått
ställas in, och vi vet tyvärr inte i dag när vi kan komma igång igen. Vi har flera intressanta
föreläsningar på vår planeringslista, och hoppas kunna genomföra dem, åtminstone nästa
år. Tills vi kan mötas igen skickar vi här några tips på böcker och utomhusaktiviteter som du
kan ägna dig åt. Och så hoppas vi förstås att du kunnat njuta av växtligheten under våren
och sommaren. Väderbetingelserna har ju varit tämligen gynnsamma för både blommor och
grönsaker.

Utomhusbesök
Både Waldemarsudde och Bergianska trädgården öppnade för besökare 2 juni. Det är fritt
fram att strosa i parken, vissa vandringar ordnas också, och besökarantalet inomhus på
utställningarna och i växthusen är begränsat. Klicka på länkarna Waldemarsudde och
Bergianska trädgården och läs på webbplatserna för mer information.
Waldemarsudde har till exempel skulpturvandringar varje tisdag t o m 25 augusti och
trädgårdsvandringar varje torsdag t o m 27 augusti.
I Bergianska är Edvard Anderssons växthus och Victoriahuset öppna, man släpper in ett
begränsat antal personer åt gången.

Rädda Hovings malmgård
Hovings malmgårds byggnad och trädgård på östra
Södermalm, vid Danvikstull, har tyvärr stått och
förfallit i många år. Nu har en arbetsgrupp bildats
för att rädda denna gröna lunga på Södermalm.
Byggnaden, från 1700-talet, och trädgården var
under 130 år en del av Liljeholmens stearinfabrik.
Fabriken anlades 1840 av Lars Johan Hierta, som
också bodde i malmgården med sin familj på
somrarna på 1840-talet.
Nu ägs malmgården av Einar Mattsson Byggnads
AB, som efter åläggande från Stockholms stad
planerar att under hösten 2020 påbörja nödvändig grundförstärkning och upprustning av
byggnadens yttre, som fasader, tak med mera. Detta är glädjande, men trots det fortsätter
förhandlingarna om ny bebyggelse på tomten. Nybebyggelse strider mot både gällande
detaljplans kulturreservatsbestämmelse och ambitionen om att bibehålla denna gröna lunga
på Södermalm.
Arbetsgruppen för malmgården har gett ut en skrift om historien och läget i dag. Skriften är
på 28 sidor, rikt illustrerad. Är du intresserad av skriften, för egen del eller för spridning till
medlemmarna i din förening, kan du beställa den genom ett mail till Sven Lorentzi,
sven.lorentzi@gmail.com. Priset är 40 kr inkl. moms plus porto.

Boktips:
Underbara kålrötter
En hel bok om kålrötter? Jo, det finns faktiskt en.
Sammanslutningen med det tjusiga namnet
Kålrotsakademien har just utkommit med boken Underbara
kålrötter. En rad författare berättar om kålrotens historia
och mångfald. Boken innehåller också recept. Kålroten är
faktiskt en helt inhemsk rotfrukt som länge var förbisedd av
många, men som nu till och med serverats på
Nobelmiddagen.
Boken kostar ca 210 kr och finns bland annat hos Bokus och i
vanliga bokhandeln förstås.

Trädgårdsboken om jord
En ny upplaga om Trädgårdsboken om jord utkommer 31 augusti, och är skriven av Elisabeth
Svalin-Gunnarsson, Håkan Wallander, Charlotte Permell, Niklas Hjelm, Magnus Nobel.
(Första upplagan gavs ut 2016.)
Elisabeth Svalin-Gunnarsson är känd för er som lyssnade på hennes föredrag i
Kulturväxtgruppens regi i november 2017. Hon berättade då om Karin Larsson, med
utgångspunkt från boken I min trädgård vill jag vara Karin.
I Trädgårdsboken om jord får du bland annat lära dig om vad jord är, hur den påverkar oss

och vår odling och hur du kan förbättra, gödsla och underhålla olika
sorters jord. Det finns också ett avsnitt om hydroponisk odling –
odling i vatten.
Boken kommer bland annat att säljas hos Bokus, och du kan redan
nu ställa dig i kö för den. När den i slutet av augusti kostar den ca
360 kr.
Boken är på 384 sidor och har över 150 bilder.

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

