Sommarmötet 2003

I Roslagens famn …
… kunde vi lugnt befinna oss under två underbara dagar
i augusti då Norrtälje Trädgårdsförening och Åkersberga
Trädgårdssällskap bjöd på en strålande trädgårdsfest.

Text: Karin Görling
Foto: Helena Åhlund

Glada medaljörer, fr v Helge
Lundström, Karin Berglund
och Herbert Arvidsson.

H

ögtidlig invigning
i vackert dekorerad
samlingssal inledde det
hela. Och ingen mindre
än samordningsminister
Pär Nuder invigningstalade och framhöll
hur viktig vår verksamhet med att sprida
trädgårdsintresset är – ju lyckligare vi är,
desto friskare blir vi – i kampen mot de
höga kostnaderna för ohälsa.
Och lyckliga och strålande var årets
tre medaljörer som fick motta Kungl.
Patriotiska Sällskapets medalj ”För förtjänster om trädgårdsodling”: Herbert
Arvidsson, Karin Berglund och Helge
Lundström.
Glad blev man också i Föreningen
Gröna Balkonger, som utsetts till Årets
förening 2002. Den har fått en kalasstart
genom många pressklipp och stor uppståndelse. Föreningen har nu över 200
medlemmar i Stockholm och liknande
föreningar har bildats i Kalmar och i
Malmö. Se vidare s 67.
Bra mådde också alla sommarmötesdeltagare, från i stort sett hela vårt avlånga land, som fick fara runt och njuta
av många fantastiska hemträdgårdar av
allehanda slag i både Norrtälje, Rånäs
och Åkersberga. Alla med det gemensamma att här fanns sann odlar- och
skaparglädje. Än mer inspirerade blev vi i
Visningsträdgården på Länsmansgården
i Åkersberga. Och besöket i denna kustnära trakt fullbordades när söndagens
lunch intogs på m/s Rödlöga under en
rundtur på glittrande fjärdar.
Karin Berglund, Mölndal, belönades
för att hon alltid med stor kraft och engagemang ägnat sig åt odling och växter
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Samordningsminister Pär
Nuder.

som hon uttrycker en stor kärlek till.
Med sitt raka och rättframma sätt har
hon bidragit till att skapa en förståelse
för att även det lössläppta och vildvuxna
trädgårdsrummet har ett värde och kan
vara väl så vackert som något annat. Värdet ligger i att följa det levande materialets utveckling från frö eller stickling till
en mogen planta eller växt. Något som
hon har visat i många böcker i både finstämd text och personliga fotografier.
Herbert Arvidsson, Harplinge,
medaljbehängdes för det stora arbete
som han lagt ner som Sveriges hallons
beskyddare. Han har koncentrerat sig på
gamla sorter och i det arbetet har han
kört många mil i Sverige för att identifiera hallonsorter och i sista minuten räddat unika buskar undan grävskopornas
framfart. Det är ett mycket stort arbete
som lagts ned innan Herbert Arvidsson
fått fram sorter som dels ska ha en chans
på marknaden, dels ska få smakrika hal-

lon och dessutom vara motståndskraftiga
mot sjukdomsangrepp.
Helge Lundström, Gislöv, Simrishamn, som är konstnär och trädgårdsformgivare, är den tredje av årets
medaljörer. Under ett halvt sekel har
han hunnit med att skapa ett stort antal
trädgårdsanläggningar i både privat och
offentlig miljö. Med konstnärens öga
för färg och form har han utvecklat sina
anläggningar till tredimensionella bilder
med komponenterna sten, vatten och
växter. Intresset för natur och trädgård
är nedärvt och redan som 4-åring fick
han sitt första lilla trädgårdsland. Helges
trädgård räknas som en av sevärdheterna
på Österlen.

Sommarmötet 2004 …
… kommer att äga rum i Värmland.
Läs mer om detta i Ht 1/2004.
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Helge Lundström i glatt samspråk med Christina
Jansson, Rånäs, i hennes fina trädgård som ingick i rundturen under lördagen.

köksträdgård
Hemma hos Ulla och Matts Åhman,
Källhaga, möttes vi bland annat av
enastående sommarblomsprakt. Hur
gör man undrade många?
– Hästgödsel ska det va’, sa Matts,
och från riktigt fina hästar!
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Det senaste nytillskottet i
Åkersbergas Trädgårdssällskaps visningsträdgård är denna fina köksträdgård.

I Margareta Holmstrands trädgård
fanns det många trevliga rum att
besöka.
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Vad vore en trädgårdsträff utan möjlighet att få införskaffa några nya plantor? Här letar Eric Håkansson, Urshult,
efter något nytt att ta med hem.
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