Sommarmötet 2018

Välkomna till Blekinge

–Sveriges Trädgård

Den 18–19 augusti bjuder Bräkne-Hoby Trädgårdsförening in till Sommarmöte 2018.
Blekinge är Sveriges utpost mot sydost,
ett utpräglat gränsland, med knappt
160 000 invånare. Det är Sveriges till
ytan näst minsta landskap, efter Öland.
Vad kännetecknar den blekingska trädgården? Centralt är ofta samspelet med
landskapet utanför. Det blekingska
landskapet är småskaligt, ändras ofta
drastiskt och i tvära kast, och så kan ske
även inom en tomt. Inte sällan kan man
uppleva vildflora och vildmarkspartier i
trädgården. Typiskt blekingska element
är småvatten i alla former, stenmurar,
odlingsrösen, terrasseringar, stora flyttblock och huggen sten. Andra företeelser kan vara städernas ovanligt gröna
profil, där stadsodling och närodlat varit
nyckelord ända in i vår tid, trots rationaliseringar av både odling, transporter
och livsstil.
Så, välkomna till Blekinge – Sveriges trädgård och landskapet med de tre
bygderna, kustbygden, mellanbygden
och skogsbygden, där odlingsintresset
lever. Vi hoppas att sommarträffen ska
bli en riktigt spännande sammandragning. Bussturerna utgår från sommarmötets centralort, Bräkne-Hoby, som ur
resesynpunkt är lämpligt beläget mitt i
Blekinge.

Programmet

6
6 Gullevi och Börje Peterssons trädgård, Länsmansvägen 13, Bräkne-Hoby.
Se mer under lördagens program.

16

Fredagen den 17 augusti
Från 14.00 till 17.00 För er som kommer på fredagen har vi ordnat besök i två
”inreseträdgårdar”, samt en guidad tur i
Ronneby.

13
13 Henry Karlssons trädgård, Skolvägen
20, Jämjö. En inreseträdgård för er som
kommer från nordost. Tomten ligger
mitt i Jämjö. Den visar prov på odlingskunskap och hantverksskicklighet, då
48

man vill skapa sitt eget lilla trädgårdsparadis av en normal tomt. Här finns stenpartier, trädgårdsdamm och supersmala
trädgårdsgångar med knivskarp kantbeskärning, som kräver en ägare med sinne
för precision och en specialsmal gräsklippare. Trädgården innehåller många
intressanta perenner och klenoder som
ginkgo och pimpernöt. Ring innan ni
kommer, 0455-50 727.

17.00 16 Guidad vandring i Ronneby,
och färd med rundtursbåt till Ronneby
Brunnspark (utsedd till Sveriges vackraste park två gånger under 2000-talet)
där vandringen fortsätter förbi de olika
trädgårdarna och byggnaderna. Guide är
professor Roland Gustavsson.
Transporter ordnas tillbaka till bilarna, som lämpligen ställs vid Ronneby
kulturcentrum. Vid behov kan transport
ordnas, för att underlätta för dem, som
har svårt att gå längre sträckor. Kostnad
100 kr. Anmälan om deltagande krävs.
Lördagen 18 augusti
8.00–9.15 Inregistrering i Bräkne-Hoby
i Folkhögskolans gymnastiksal. Det finns
gott om parkeringsplatser.
9.15 Sommarmötet öppnas i Folkhögskolans gymnastiksal.

9.30 Fika i Folkhögskolans matsal.
10.00 Bussar avgår till de olika destinationerna, lunch ca 12.30, kan variera i
tid.
17.00 Samtliga bussar anländer till
Eriksberg, för middag kl 18.00 med utdelning av Kungl. Patriotiska Sällskapets
medaljer och Safari ca 19.30.
21.00 Beräknad återkomst till Folkhögskolan i Bräkne-Hoby.
De som inte deltar i middagen transporteras till Folkhögskolan i BräkneHoby, ankomst 16.30–17.30.
Buss 1. Västerut mot Sölvesborg, Valje
och Mörrum. Denna buss tar sikte på
Sölvesborg, denna strandnära småstad
med sitt väl bevarade stadscentrum.
14 Besök på Trädgårdsdagen i Sölvesborg. Temat i år är Odla din egen mat.
Sölvesborgs Trädgårdsförening bjuder
på ett 80-tal utställare med trädgårdsoch smakrelaterade produkter.

14
1 Besök på Fyra årstiders strandpark
i Sölvesborg, designad av holländaren
Piet Oudolf. Parken kom till 2008.
2 Lars och Anne Nilssons trädgård, i
Valje. En stark sluttning med inramande äldre bokskog ger grundkaraktären,
inom vilken trädgården tillåts samspela
med flera intressanta byggnader och ett
stort växtintresse.
3 Ulf Sills trädgård i Mörrum, en växtsamlares trädgård som ligger nära den,
för sitt sportfiske, världsberömda Mörrumsån. Det är en ung trädgård med
mycket stark växling över året och ett
utsökt exempel på en samlarträdgård.
Trädgården är relativt okänd, men Ulf är
en eftertraktad föredragshållare, även
utanför Sverige.
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Buss 2. Mellersta Blekinge. Denna buss
håller sig i mellersta Blekinges småskaliga landskap och gör nedslag i en utpräglad mellanbygd, med små odlingar, lövängslika hagmarker och klarvattensjöar.
4 Susanne Demånes Plats på jorden,
Edestad. Hon är etablerad konstnär i
skulptur, måleri, och även trädgård. Hon
skriver själv: ”Aldrig kunde jag tro 1998
när jag startade min ’Plats på jorden’ att
denna trädgård och skulpturpark skulle
finnas till”. Den ligger vid en av Blekinges äldsta och vackraste kyrkor, med en
känd offerkälla intill. Även skolbyggnaden, som rymmer ateljén, är något extra.
I hennes trädgård vävs växter, trädgårdsbyggnader och skulpturer ihop.
5 Per-Åke och Ylva Foglerts trädgård i
mellanbygdens Bäckasjögärde. Mellan två sjöar ligger en trädgård, som är
så nära som man kan komma en lövängsstruktur, ovanligt i trädgårdssammanhang. Här har den levt vidare som
hagmark. Den är en av Blekinges intressantaste trädgårdar. Trädgården har
Bäckasjögärdegården, en av Blekinges
finaste nyttoträdgårdar, som granne.
6 Gullevi och Börje Peterssons trädgård, i Bräkne-Hoby. Villaträdgården
är ca 1 000 kvadratmeter, endast fyra år
gammal och deras andra trädgård. De
hade tidigare en visningsträdgård. Den
erfarenheten har, liksom växterna som
de kunde flytta med, bidragit till en flygande start. Ett trädgårdsparadis med
många sensationer i växt- och färgkomposition. Färgglada perenner som gillar
sol, trivs alldeles speciellt i denna unga
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trädgård. Samlarglädjen syns överallt,
med olika klematis, liljor, ett fyrtiotal
sorters dagliljor, många gräs, Trillium,
Hosta, orkidéer och Arisaema.
Buss 3. Östra Blekinge. Vi besöker tre
trädgårdar, medan vi samtidigt känner av kustbygden mot Tromtö-Tromtösund. Vi tangerar världsarvsstaden
Karlskrona för att nå Torhamnslandet
och Torhamns udde.
7 Margareta och Sven Samuelssons
trädgård Berghaga i Tromtösund är tjugo år gammal med ett grannskap av småskaligt, kustpräglat hagmarkslandskap.
En samlad odlingskultur med växthus
och frilandsodling med utblickar över
skärgården. Trädgården visar en påtaglig
småskalighet i form av trädgårdsrum,
gångar och många detaljer. Intresset
för frösådd och sticklingsförökning ger
plantor, som samsas med rosor, perenner och träd, samt partier av vildflor.
8 Stefan och Maj-Kathe Westbergs trädgård Oxabacken på Torhamnslandet har
varsamt integrerats med den naturliga
miljön på en sluttning i västerläge och
ner till havet. Det vackra boningshuset
ligger i höjdläge, inramat av ljunghed
och ett litet arboretum. Trädgårdsdelen, med en anlagd bäck och en serie
dammar söker sig ner till stranden med
betade ekhagar. I trädgårdsdelen märks
Maj-Kathes djärvhet i färgval. Här finns
ett orangeri, där ovanliga sorter av pelargon och ett 20-tal tomatsorter dras
upp för försäljning. En medelhavshörna,
inspirerad av parets erfarenheter av utlandsboende, ligger intill.

7

8

9
9 Ulla och Laszlo Kalmans trädgård vid
Ramdalaslätten. De köpte huset i Ramdala som sommarstuga 1974 och började
utveckla trädgården 2001. Först stod
nyttoväxterna i centrum. I dag spelar
dessa fortfarande en viktig roll, men
numera även prydnadsväxterna. En stor
och innehållsrik trädgård. Här har en
imponerande odlings- och beskärningskunskap förenats med ett passionerat
växtintresse. Laszlo och Ulla har hämtat
mycket odlingserfarenhet och många
växter från Ungern. Det känns i hela
trädgårdens atmosfär. Ett påtagligt inslag är den expanderande vinodlingen.
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Lördagskvällen: Eriksberg. Middag,
mingel och viltsafari.
Middagen avnjuts på Eriksberg, med
Nordens största safaripark. Här bjuds
först på mingel i en ny utställningsträdgård. Eriksberg, ett stort stycke kustoch odlingslandskap med tillhörande by
från början av 1900-talet, har omvandlats till dagens viltpräglade område med
visent, kronhjort, dovhjort, mufflon och
andra djur. Eriksberg är även känt för sitt
utsökta kök och här finns en utställning
om Bengt Berg, grundaren, naturfotografen och naturskyddspionjären. Efter
middagen bjuder Eriksberg på safari.

professor Roland Gustavsson om Bräknebygden och Bräkneåns dalgång, sett
med trädgårdsälskarens ögon. Föredraget knyter an till Järnaviksskärgården
och Bräkneåns dalgång, två natursköna
landskap av riksintresse för turism och
friluftsliv. Föredraget tar även upp blekingska trädgårdslegender och dagens
trädgårdsförening i Bräkne-Hoby med
Svenmanska parken.

enings sociala liv och som samverkansprojekt i Ronneby kommun. Den invigdes ursprungligen 1952. 2014 påbörjades
en restaurering och utvidgning i ett samverkansprojekt, där även SLU, Alnarp
med nya forskningsrön och ”framtidens
växter” för trädgård och park, fanns
med. Trädgårdsföreningen har, biträdd
av Trädgårdsamatörernas Blekingekrets,
fört den vidare till en besökspark.

9.15 Gemensam fika i Folkhögskolans
matsal.
9.45 Buss 1, 2 och 3 besöker samma
trädgårdar, men i olika ordning.

Söndagen 19 augusti
8.15 Samling i Folkhögskolans gymnastiksal.
• Söndagen börjar med ett föredrag av

10 Svenmanska parken i Bräkne-Hobys
kulturkvarter. Guidning och växtförsäljning. Parken har en alldeles speciell
ställning i Bräkne-Hobys trädgårdsför-

11 Ulla och Åke Perssons Stundens
trädgård i Bräkneåns dalgång. Denna
trädgård tillhör Blekinges mest välbesökta just nu. Här ses parets eminenta
odlingskunskap och breda hantverksskicklighet. Snickeri och framställning
av växttråg, varvas i trädgården med
växtpassion och outtröttlig kreativitet.
Åke odlar vitlök och nejlikor, denna klas-

Anmälan till sommarmötet 18–19 augusti 2018
Kryssa i lämpliga alternativ. Uppge också om ni är ett sällskap,
om vi ska ordna specialkost m m.
Två trädgårdar finns att besöka, fredag kl 14.00–17.00.
 Hela Sommarmötet 1 450 kr (100 kr tillkommer för fredagens aktivitet i Ronneby)
 Fredagens aktivitet i Ronneby 100 kr

 Lördagens buss 2 500 kr

Välj ett av bussalternativen
 Lördagens buss 1 500 kr

 Söndagens buss 1, 2 & 3 300 kr

 Lördagens buss 3 500 kr
 Middag lördag 500 kr
 Söndagens lunch 150 kr

Namn
Adress
Telefon
E-post
Förening

Anmälan och betalning

Anmälan görs lämpligast via e-post till Eva
Holmberg, e.k.holmberg1@gmail.com
OBS! Uppgifterna enligt anmälningsblanketten ska vara med.
Anmälningsformuläret skickas till
Eva Holmberg, Backarydsvägen 49A,
372 62 Bräkne-Hoby.
Betalningen sätts in på Bräkne-Hoby
Trädgårdsförenings bankgiro 289-1521 och
ska vara oss tillhanda senast den 1 juni.
Märk inbetalningen med ”Sommarmöte”.
Glöm inte ange namn på deltagare.
Anmälan är bindande. Vid förhinder återfås
inbetalt belopp endast vid uppvisande av
läkarintyg. Platsen kan överlåtas på annan
medlem.
Sommarmötets hjärta kommer att vara på
Folkhögskolan, Folkhögskolevägen 6, Bräkne-Hoby. Där finns det gott om parkeringsplatser. Följ vägvisning. Samtliga bussturer
utgår från och avslutas vid Folkhögskolan.

Övrigt

Våra förberedelser bygger på 150 deltagare. Vid överbokning på någon av bussturerna, kommer vi ändra anmälan till ledig plats (kontakt tas). Först till kvarn …
Obs! Hjärtligt välkommen med din anmälan, senast 31 maj!
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Läs mer om de olika resmålen på www.tradgard.org under Medlem och Sommarmöte.

Ni som sparar på Hemträdgården kan läsa om
Stefan och Mai-Kathe Westbergs trädgård i
nr 6/2013, om Svenmanska parken i nr 2/2016
och om Ulla och Åke Persson i nr 6/2017.
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»Välkommen med din anmälan, senast 31 maj!«
siska trädgårdsväxt som ingår i blekingesömnaden, medan Ulla sår för fullt i allt
som liknar en kruka. Trädgården bygger
på kontraster mellan olika karaktärer
och jordmån, från det rika till det magra.
12 Eva-Lena och Hans Knutsons trädgård i Järnavik. Sommarhuset, omvandlat till permanentbostad och trädgården, hukar sig bakom en bergknalle som
ger nödvändigt vindskydd. Boningshus,
trädgård och omgivningen med havet,
och det lilla badstället, hör intimt samman. Trädgården har en tydlig inre och
yttre del. Den yttre med vägrensvegetation, med en blandning av genuina blekingska växter och trädgårdsväxter. Inre
delen har mer trädgårdskaraktär med en
samlande gräsmatta och gräsgångar ut
mot havet och båtplatsen. Eva-Lena och
Hans har stor skicklighet i att formge
och skapa starka uttryck och harmonier,
med små medel.
13.30 Lunch och avslutning i Folkhögskolans matsal i Bräkne-Hoby.

Boka ert boende själva.
Inget är förbokat för Sommarmötet.
• Folkhögskolan i Bräkne-Hoby,
konferens@ltblekinge.se, tel 045773 18 65 alt. 0457-73 18 60 (exp)
• Naturbruksgymnasiet, ligger intill
Folkhögskolan, tel 0457-61 74 42
• Bed & Breakfast, ligger strax intill
Folkhögskolan i Bräkne-Hoby,
tel 0730-77 52 62
• Järnaviks Pensionat, vid Järnaviks
hamn, ca 6 km till Bräkne-Hoby,
tel 0457-82 200, 0723-64 02 38
• Pagelsborgs Gård, Bed & Breakfast,
5 km till Bräkne-Hoby, tel 0706-53 91 87
• Svalemåla Stugby, vid havet ut mot
Gyön, ca 9 km till Bräkne-Hoby,
tel 0708-18 00 22
• Garnanäs FishingCamp, 10 km
till Bräkne-Hoby, tel 0457-82 000,
0704-33 34 35
• Ängholma B & B, 9 km till BräkneHoby, vid Vierydsviken, tel 0457-400 53
• Järnaviks Camping, husvagnar, husbilar, campingstugor, badplats, ca 6 km

till Bräkne-Hoby, tel 0457-82 166
• Ronneby Brunn Hotel, ligger i anslutning till Brunnsparken, ca 13 km till
Bräkne-Hoby, tel 0457-75 000
• VillaFloraViola hotell B & B, ligger
i Brunnsparken, Ronneby, ca 13 km till
Bräkne-Hoby, tel 0761-74 50 05
• Ronneby Vandrarhem och B & B,
ligger i anslutning till Brunnsparken,
Ronneby, ca 13 km till Bräkne-Hoby,
tel 0761-74 50 05, 0557-263 00
• Davids Kulle Hotell, Espedalsvägen,
Ronneby, tel 0457-15 111
• Best Western Hotell, ligger vid E22 i
Karlshamn, ca 17 km till Bräkne-Hoby,
tel 0454-58 87 00
• First Hotel Carlshamn, tel 0454-89 150
Frågor om Sommarmötet:
Staffan Håkansson, 0703-37 40 92,
hss342@hotmail.com
Eva Holmberg, 0707-32 40 18,
e.k.holmberg1@gmail.com ❁

Växttema ger inspiration!
Pelargon 24-25/3 Gammaldags pelargoner
Stor Trädgårdsfest 28-29/4med bl.a. Åke Truedsson
Medelhavsväxter 26/28/5 bland citrus, oliver, palmer
Rosor 7-8/7 Lars-Gunnar Lindberg och Dirk Verwij
Trädgårdens dag 8-9/9 med frukt & bär tema
Se hemsida för detaljerad info

Landsvägen 9 Skivarp Tel. 0411-30201
www.gunnebotradgard.com Plantskolan öppnar igen 3 mars

