Resa med Riksförbundet Svensk Trädgård

Inspirerande
trädgårdskryssning
till Estland
En solig helg i maj gick Riksförbundet
Svensk Trädgårds skräddarsydda
resa med TallinkSilja till Tallinn och
den annorlunda trädgårdsmarknaden i Türi för fjärde gången. Ombord
fick de 465 deltagarna lyssna till Gunnel Carlson, Gunnar Kaj, Åke Truedsson och Svensk Trädgårds rådgivare.
Text: Stella Westerlund
Bild: Inger Ekrem, Annika Åberg,

Christina Säll

En strid ström av förväntansfulla
trädgårdsentusiaster köade i Värtahamnens terminal. Många reste för andra
eller tredje gången. Tre systrar har gjort
det till tradition att träffas på resan.
Föredragen inleddes av Gunnel Carlson,
Trädgårdsriket, som visade bilder från
Tusen Trädgårdar, hela Sveriges öppna
trädgårdsdag, och berättade om hur
roligt det är att visa sin trädgård. Hon
bjöd in alla att vara med nästa gång, den
29 juni 2014 och uppmanade alla att
härma, snoka och njuta av allt som finns
i de trädgårdar man kan besöka.
Låt det blomma
Sedan kom blomsterkreatören Gunnar
Kaj, som i höst för 14:e året i rad ska arrangera Nobelfestens blomsterutsmyckning (se Hemträdgården nr 6, 2009).
Hans föredrag var på temat ”Låt det
blomma!”, som också är titeln på hans
bok. Han hämtar alltid inspiration i naturen, där han följer årstiderna och växandets kraft. Att de levande växter som
han använder snart ska dö är det som gör
det hela – ”vissnandet är själva grejen”.
Han beskrev att han har en punkt i
bröstet där det ilar när det han gör blir
fint och vackert och visade en kavalkad
Nöjd resenär med fyllda kassar.
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av härliga bilder från utställningar och
uppdrag, inte minst Nobelfesterna med
nya överraskningar varje år.
Svensk Trädgårds rådgivare Ann-Catrin
Thor och Lise-Lotte Björkman gav
handfasta råd och odlingstips om hur
man, med hjälp av olika strategier och
gärna den älskade pallkragen, kan odla
och äta sin trädgård. Åke Truedsson,
Svensk Trädgårds styrelseordförande,
avslutade med hur man odlar hälsosamma grönsaker, bär och frukter. Efter den
gemensamma middagen sålde Jennys
frön & sånt ur sitt speciella frösortiment och Svea Redskap ett urval av sina
praktiska handredskap. Norstedts förlag
hade också bokförsäljning där Gunnel
och Gunnar signerade sina böcker.
Marknaden i Türi
Nästa morgon väntade 12 bussar i Tallinns hamn och vi for till den lilla staden
Türi. På den spännande växtmarknaden
är stämningen personlig med företag
och privatpersoner som säljer både
växter och hantverk, ibland direkt från
bakluckan. Här kunde man leta efter
speciella sorter och göra oväntade fynd.
Många köpte klematis från familjen
Kivistiks plantskola. Det gick också att
prova på spännande mat som rökt fisk,
havtornsprodukter, honung och saltgurka. Fullastade med inköp och intryck
återvände vi till Tallinn.
17:e maj
Inger Ekrem, Svensk Trädgårds förbundsdirektör, inledde avslutningen
på hemresan, dagen till ära – 17:e maj –
iklädd sin norska folkdräkt. Hon är född
i Norge och har burit sin ”bunad” varje
år sedan konfirmationen. Gunnar Kaj
visade och arrangerade de blommor och
växter som han funnit på marknaden.
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»Allt ordnat, bara att lyssna och njuta av föredrag …«

En solig majdag bjöd marknaden i Türi på mängder av växter och lokala estniska produkter.

Fyra korgar fylldes med allt från gullvivor och vitsippor till narcisser, tulpaner
och sommarblommor, i väl avvägda
färgteman, medan Gunnel Carlson och
Åke Truedsson delade med sig av sina
intryck från marknaden. Som avslutning
lottades Gunnars korgar ut bland publiken till fyra lyckliga vinnare.
Hälften medlemmar
Närmare hälften av deltagarna var
medlemmar i någon trädgårdsförening
ansluten till Svensk Trädgård. Flera
andra anmälde sig som nya medlemmar.
Drygt 120 deltagare stannade kvar ett
extra dygn i Tallinn. Så här tyckte några
av resenärerna i utvärderingen:
”God stämning, kul med resekamraterna, alltid lär man sig nåt nytt! Marknaden var fantastisk.”
”Många roliga kontakter med kunnigt
folk.” ❁
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Gunnel Carlson och Gunnar Kaj signerade böcker ombord.

Svensk Trädgårds Åke Truedsson, Stella Westerlund och Inger Ekrem samt föreläsarna Gunnar
Kaj och Gunnel Carlson.
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