Tre glada medaljörer.
Fr v Brita Johansson, Ingrid
Åksson och Marguerite
Walfridson.

Sommarmöte på
möjligheternas ö

Det fanns mycket att se på i
den frodiga örtagården vid
Vike minnesgård i Boge.

Rosorna blommade
praktullt i den italieninspirerade trädgården
vid Muramaris.

– Gotland
Gotlänningens morgonbön
Morgonpigg och rask i arla morgonstund
Jag tar en kaffekask och känner mig så sund
Sen gör jag arbetsplan för hela långa dan
Sen ger jag fan i den och går i säng igen.

I DBW:s trädgård
fanns det mycket
vackert att beskåda.

Portal vid Muramaris.

Text: Karin
Görling
Foto: Ola
Bixo
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avet i havet, ön med de ﬂesta
soltimmarna, tog naturligtvis
emot alla sommarmötesbesökarna
med sol och värme. Och det var inte
bara solvärme utan också den värme
som våra entusiastiska sommarmötesvärdar utstrålade mot oss när de generöst och inspirerande delade med sig
av sin hemö. Prunkande trädgårdar,
både privata och lite mer offentliga,
historiska nedslag, trädgårdsmöbler i
gotländsk kalksten och alla dessa fantastiskt vackra, blommande vägkanter
– inte undra på att det blev trevligt.
Och som extra bonus hann vi vara
med om starten på Medeltidsveckan i
Visby.
Invigningen gick av stapeln på
Suderbys Herrgård. Landshövding,
kommunfullmäktiges ordförande och
vägkanternas riddare Bertil Brynolf
väckte vår nyﬁ kenhet inför de kommande utﬂykterna. För andra året i
rad delades det ut pris till årets förening. Bland de nominerade fanns det
så många bra att priset i år blev tre:
etta blev Lappmarkens Trädgårdssällskap (som bl a odlar hälsa!), tvåa
Herrljunga Trädgårdsförening och
trea Mariestads Trädgårdsförening, se

vidare s 59. Medaljregn blev det för tre
kvinnliga trädgårdsproﬁ ler, som alla
medverkat i Hemträdgården. De ﬁck
ta emot Kungl. Patriotiska Sällskapets
medalj ”För förtjänster om trädgårdsodling”.
Marguerite Walfridson, Lidingö, ﬁck
medalj för sitt livsverk som skribent,
fotograf och konstnär där hennes
signum är trädgårdsglädje, växternas
historia och livsbetingelser. Hon är
också en folkbildare av stort mått där
gastronomisk inspiration om hur man
använder allt gott man skördar i trädgården är en del. En kavalkad av hennes vackra örter, blom- och trädgårdsbilder, såväl tagna med kameran som
målade med egen pensel, har presenterats för en miljonpublik.
Brita Johansson, Vargön, medaljbehängdes för den välrenommerade
expert hon är inom sitt favoritområde
ljung och övriga vintergröna växter.
Om detta har hon skrivit kunnigt och
intressant, dels i artiklar, dels i en bok.
Allt är illustrerat med egna foton och
teckningar. Hon har hållit otaliga föredrag och symposier som är väl för-

ankrade i verklighetens jordmån. Hennes värme och humor bäddar för att
intresset hos auditoriet ska väckas och
leva vidare med en angenäm känsla av
kunnande och nyﬁ kenhet.

I Slite Stenhuggeri
fanns många annorlunda trädgårdsmöbler, bl a denna
soffa i sten.

Ingrid Åkesson, Eslöv, belönades för
att hon som ”växtdoktor” i över tre
decennier med stort engagemang och
intresse studerat och förmedlat kunskaper och erfarenheter om skadegörare på trädgårdsväxter. Detta är en stor
tillgång för såväl professionella som
lekmän inom park och trädgård. Hon
har också varit aktiv medlem och styrelseledamot i Skånska Trädgårdsföreningen och dessutom under många år
en aktiv styrelseledamot i Riksförbundet Svensk Trädgård.
Hemma hos Elisabeth och Bo
Nilsson i Vibble var växtkraften
enorm. Inte bara blommorna frodades, det gjorde även igelkottarna.

Sommarmötet 2003
Sommarmötet 2003 kommer att
gå av stapeln i Södra Roslagen
helgen 9–10 augusti.
Varmt välkomna!
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Vår rådgivare Eva Wirén i samtal
med sin gotländska kollega Frida
Tollerz hemma i Åke Brobergs fina
trädgård.
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