
 

 

Bladet 
 

Nyhetsbrev från kulturväxtgruppen, Stockholms läns hembygdsförbund 2022#2 
___________________________________________________________________________ 

Blåsippan och vitsippan ute i backarna står, och nu kommer gullvivorna också. En ljuvlig tid i 
naturen, i trädgårdar och parker. Men växterna längtar efter vatten, vi är väl många som vill 
ha regn nu. I Stockholmsområdet var det ju länge sedan det kom en rejäl rotblöta. Lagom är 
alltid bäst, vi vill varken ha för mycket eller för lite regn. 

 

Trädgårdsdagar på Skansen 
Skansen har trädgårdsdagar nästan hela maj. Skogaholms herrgård är centrum 
för trädgårdsmarknad, olika utställare och trädgårdsorganisationer. Där finns också en scen 
där olika talare delar med sig av sin kunskap och expertis. Inne i den pampiga herrgården 
blir det blomsterutställning arrangerad av trädgårdsmästaren och blomsterdekoratören 
Andreas Graveleij. 
I trädgårdar och grönområden runt herrgården erbjuds pröva på-aktiviteter för de små och 
möten med Skansens trädgårdsmästare och pedagoger. 
För den som vill fördjupa sig ytterligare i den härliga myllan finns trädgårdsvisningar och 
kurser för vuxna. 
Mer om trädgårdsdagarna kan du läsa här. 

 
Skyltar för biologisk mångfald  
Rikare trädgård är ett samarbete mellan organisationer, webbplatser och tv-program, bland 
andra Fritidsodlingens riksorganisation, Studiefrämjandet och Odlings-tv. I samarbete med 
Koloniträdgårdsförbundet har de nu tagit fram olika skyltar för att visa på biologiska 
mångfald i trädgården eller på kolonilotten.  
Skyltarna kan laddas ner gratis från Rikare trädgårds webbplats, sedan kan du skriva ut dem 
och sätta upp dem för att visa grannarna vad du gjort för att öka den biologiska mångfalden. 
Det finns skyltar om Vatten, Träd, Buskar, Kompost med flera. 
Läs mer och ladda ner skyltarna här. 
 

 
 
 
 

https://www.skansen.se/sv/tradgardsdagar?utm_campaign=NB11mars&utm_content=tradgardsdagar-knapp&utm_medium=epost&utm_source=SkansenNB&link_id=GYVdr08QEusIh8m
https://rikaretradgard.se/skyltar-for-biologisk-mangfald/?fbclid=IwAR2JL4JNAypyzTLfHgNkImvwbCBuzgHTcHzm3a0IdWKGW19yXHwJzHtFQh4


Lyssna till trädens historier 
Berättarföreningen Fabula har en berättarkväll 7 juni kl 18.30 i 
Sinnenas Trädgård intill Vasaparken, ingång från Eastmansvägen 
18. T-bana S:t Eriksplan. 
Slå dig ner under de mäktiga almarna i Sinnenas Trädgård och 
lyssna till trädens berättelser. Ända sedan vi steg ut ur Edens 
lustgård har människan berättat om träd. Fabula bjuder denna 
afton på sällsamma historier från världens alla hörn, från rot till 
krona.  
Ta med picknick, solhatt och paraply! 

PÅ SCEN: Agnes Branting, Peter Hagberg, Frida Spång, Mikael 
Öberg, Anders Holmberg och Göran Hemberg.  
Fri entré! 
 

Trädgårdfest i Linnéträdgården 
21 maj kl 11.00 – 17.00 firas Linnés födelsedag i 
trädgården på Svartbäcksgatan 27 i Uppsala. 
Växtmarknad, hantverksmarknad, föredrag med mera står 
på programmet.  
 
Fri entré till Linnéträdgården och Linnémuseet hela dagen. 
 
Mer information om evenemanget här. 
 

Tusen trädgårdar 
En sommardag vartannat år håller trädgårdar över 
hela Sverige öppet för besök genom evenemanget 
Tusen Trädgårdar. I år är visningsdagen 3 juli. Du kan 
visa upp din egen trädgård eller besöka andra härliga 
trädgårdar. 
Riksförbundet Svensk Trädgård är arrangör. En av 
initiativtagarna och medarrangör är 
trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson, som varit                
med från starten 2010. 
Information om trädgårdsdagen finns här. 

 

Boktips 
Min pappa var en trädgårdens mästare 
Gunnel Carlsson, initiativtagare till Tusen Trädgårdar, känd från TV, 
föreläsningar och en rad böcker, har i år kommit med en ny bok om sin 
pappa. (Arena förlag)  
Gunnel Carlson skildrar kärleksfullt pappan, trädgårdsmästaren och 
plantskoleägaren Arthur Persson, som bodde i Asarum i Blekinge. Utöver 
den personliga skildringen handlar boken om svenska plantskolors och 
trädgårdars historia, med start i början av 1900-talet och fram till slutet 
av seklet. Den ger oss också utblickar i Europa, till mellan- och 
efterkrigstidens England och de banbrytande odlarna i Holland.   
 
Boken säljs bland annat av Adlibris. 
 

 

https://www.botan.uu.se/vara-tradgardar/linnetradgarden/utst%C3%A4llningar-evenemang-linnetradgarden/kalendarium/evenemang/?eventId=65074
https://svensktradgard.se/aktiviteter/tusen-tradgardar/
https://www.adlibris.com/se/bok/min-pappa-var-en-tradgardens-mastare-en-del-av-1900-talets-svenska-tradgardshistoria-9789178435579?gclid=EAIaIQobChMIhc_b0Jq-9wIV70aRBR2_jgzdEAAYASAAEgK4gPD_BwE


Min skogsträdgård – silande ljus och vandrande 
skugga 
Marika Delin har en trädgård där fallna stockar får ligga kvar 
och planteringarnas växter samspelar med naturen runt 
omkring. I sin nya bok om skogsträdgården (Natur & 
Kultur) tipsar Marika Delin bland annat om de bästa 
skogsväxterna, hur du skapar perennängar på hustak, vilka 
hönsraser som värper blå ägg och hur naturmaterial lämpar sig 
för att bygga med i trädgården. 
Boken är illustrerad med fotografier av Karin Björkquist.  
 
Säljs bland annat av Bokus. 

 
 

Linnés lärjunge Carl Peter Thunberg reser i  

Europa Afrika Asien 1772-1779 
Anita Steiners bok om Linnélärljungen Carl Peter Thunberg är speciell. 
Den är illustrerad med akvareller, och texten är dikter i den japanska 
diktformen tanka. Ett prov på en strof: 
Åter Kapstaden 
skeppen ligger på redden 
packar mina fynd 
av växter frön insekter 
och uppstoppade fåglar. 
 

Finns bland annat hos Bokus. 
 
 

Växtriket - årstiderna på Slottsträdgården Ulriksdal 

Växtriket är en berättelse om Slottsträdgården Ulriksdal, skriven 
av trädgårdsmästaren Bosse Rappne som drivit den i trettio år. 
I Växtriket får du uppleva ett helt år på Slottsträdgården Ulriksdal. 
Boken är sammanställd och producerad av fyra professionella 
medarbetare, var och en med sin specialkompetens: Bosse 
Rappne, en av landets mest kunniga och kända trädgårdsmästare 
och trädgårdsprofiler, Sandra Birgersdotter Ek, fotograf, Kristina 
Nauckhoff, grafisk formgivare och Kristofer Gustafsson, författare 
och journalist. 

Boken finns bland annat hos Adlibris. 

 
 
 
 
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. 
 

https://www.bokus.com/bok/9789127177024/min-skogstradgard-silande-ljus-och-vandrande-skugga/?gclid=EAIaIQobChMI7_yV0py-9wIVggnnCh19CQEEEAQYASABEgInD_D_BwE
https://www.bokus.com/bok/9789151985671/linnes-larjunge-carl-peter-thunberg-reser-i-europa-afrika-asien-1772-1779/?gclid=EAIaIQobChMIk9KVyJ6-9wIV7hJ7Ch0_lgo3EAQYASABEgIMvvD_BwE
https://www.adlibris.com/se/bok/vaxtriket-arstiderna-pa-slottstradgarden-ulriksdal-9789198534818
mailto:ann@hembygd.se

