Sommarmötet 2004
Till landskapet som fostrat så många kulturpersonligheter och till
staden där solen alltid lyser, dit styrde vi kosan för trevlig samvaro och
trädgårdsinspiration – sommarmötet i Värmland och Karlstad. Eller ”varmland”
som en yngre, badsugen deltagare uttryckte det, för härlig sol och värme
bjöds det rikligt av.

Och sola den lyste i Karlstad
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Göran Erlandsson, Hallstahammar, startade och drev tillsammans med
sin fru Norrby plantskola i Hallstahammar under många år. Göran Erlandsson
är stor entusiast när det gäller att finna
nya odlingsvärda sorter. Med anledning
av detta började han titta österut mot de
baltiska länderna. Där hittade han flera

nnie Lindberg
från Värmlands
Hemträdgårdsförbund
hälsade välkommen och
inledde mötet på Carlstad Conference
Centre, vackert beläget vid
Klarälven. Oss trädgårdsmänniskor emellan dyker det
alltid upp finurliga tips och så
även här: Margareta Andersson, Götene Trädgårdsförening i Skaraborg, uppmanade oss att ta tillvara gamla
nylonstrumpor och demonstrerade flinkt hur de kan
användas för att binda upp
växter. Klipp av i smala band
(cirklar) på tvären, länka ihop
och vips har man ett tänjbart
och skonsamt bindgarn av
återvunnet material!
Utdelningen av två medaljer förgyllde förmiddagen.
Det var Lotte Möller och
Årets medaljörer i glatt samspråk.
Göran Erlandsson, två banbrytande personer, som fick motta Kungl. intressanta växtslag för svenska förhålPatriotiska Sällskapets medalj ”För förlanden.
tjänster om trädgårdsodling”. Fint belöEfter att ha samlat hundratals olika
nad blev också Sölvesborgs Trädgårdsför- gamla och nya äppelsorter väcktes Göran
ening som bland 14 nominerade utsetts
Erlandssons intresse för att odla ekolotill Årets förening 2003. Föreningen star- giskt. Från alla dessa sorter kunde ett
tade redan 1909 men har hållit sig livaklämpligt urval göras. Det har ansetts som
tig och fått många nya medlemmar, bl a
omöjligt att odla frukt i större skala utan
med hjälp av digert programutbud och
konstgödsel och kemiska bekämpningsaktiv bearbetning av massmedia.
medel. Göran Erlandsson har med stor
Utflykter i dagarna två till Stadsträdkunskap och entusiasm genomfört ett
gården, Frödings Alster och Selma Lager- djärvt försök med ekologisk odling på
löfs Mårbacka, till magnifika skulpturåtta hektar, vilket blivit mycket uppmärkparken Rottneros och prunkande kolonisammat. Att vi var många på mötet som
trädgårdar gav smakprov på det fantastis- ville ta del av hans erfarenheter märktes
ka landskap som Värmland är, med sjöar,
på frågorna som aldrig ville ta slut!
berg och storslagen natur.
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Lotte Möller, Lund, bor bakom
höga bokhäckar och med en trädgård
som skulle kunna vara en illustration till
Hodgson Burnetts ”Den hemlighetsfulla
trädgården”. Lotte Möllers tre trädgårdsböcker har i hög grad påverkat det
svenska trädgårdsmodet, liksom även
hennes många artiklar gjort. När hon
började skriva om trädgård var
det helt ute här i Sverige. Trädgård var liktydigt med problem
och svarta prickar på bladen.
England hör till Lotte Möllers
favoritländer, och hon började
skriva om engelska trädgårdar redan på 1970-talet, när de
flesta av oss aldrig hört talas om
Sissinghurst Castle och Hidcote
Garden.
Det är essäns form Lotte
Möller använder när hon skriver, snarare än ett traditionellt
trädgårdsreportage. Hon skriver
framför allt om kulturhistoria och om människorna i sina
trädgårdar. Lotte Möller är
också en bra fotograf och hennes trädgårdsbilder ser inte ut
som andras.
För särskilt stora längtare ledde hon
under ett par år snödroppsresor till England. Det var Lotte Möller som startade
den fuchsiamani som nu råder. ”Galen i
fuchsia” var rubriken på hennes reportage och strax fanns ett fuchsiasällskap.

Sommarmötet 2005
kommer att äga rum i Östergötland.
Läs mer om detta i Ht 1/2005.
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Stadsträdgården i Karlstad har ett milt klimat
och hyser många olika exotiska träd och buskar.
Glanskörsbär, Prunus serrula, bara måste man
fram och klappa.

Anders Blomqvist, mitten, har lett restaureringen av Stadsträdgården och känner parkens
minsta skrymsle. Här i samtal med bl a Lars-Eric
Samuelsson och Eric Håkansson, Riksförbundets
styrelse.

”Lilla Flora”, en av hundratals skulpturer
som lockar till strövtåg runt magnifika
parken Rottneros.

Växtmarknad framför Värmlands museum – en trevlig avslutning för köpsugna sommarmötesdeltagare.

På Selma Lagerlöfs Mårbacka finns köks- och
bärträdgård enligt gammal tradition. Här trivdes
såväl ung som gammal.
I Kroppskärrs koloniområde sprudlade odlarglädjen. Här möttes vi av färgstark blomsterprakt och frodiga grönsaker.
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