
Sommarresa 2010
Östra Svealand hade satt på sig
bästa kostymen när SPF Håbo for
på sommarresa den 8 juni, och solen
lyste när ett 40-tal seniorer reste
nordvart.

Resekommittén hade planerat ett
besök i den kända metropolen
Ockelbo med Wij trädgårdar och
därefter teaterföreställning i
Högbo bruk vid Sandviken.

Efter några timmar på ganska nya
trafikleder anlände bussen till Wij
vid Ockelbo.

Efter en skvätt kaffe tog träd-
gårdsmästaren Lars Krantz emot
för att visa sina fantastiska träd-
gårdar, som han kallade ”en glänta i
skogen”.

Lars var tidigare chef för Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm men fick
lust att pröva något nytt. Hans familj har rötterna i Ockelbo, och Lars insåg att



den ultimata utmaningen var att öppna en visningsträdgård där i växtzon 5.
Projektet var inte helt lätt att dra igång, men nu är man inne på det nionde året
och står för mycket nytänkande inom trädgårdskonsten. Att lyssna till Lars
entusiastiska berättelse om de idéer och tankar som ligger till grund för
anläggningen var fascinerande.

Rosträdgården, som nu var
vårlig tulpanträdgård, är
formgiven av Simon Irvine
och tänkt att ”rosorna skall
tro att de växer i
Köpenhamn”.

Genom att ha rabattkanter
av grov fartygsplåt (20 ton)
får man ner tidig vårvärme
djupt i jorden som är väldränerad till 1,4 m djup.



Under en rejäl rundtur inom området berättade Lars om den radikala tanken att
integrera skogs- och åkerbruk i trädgården.

Genom brudgummens anknytning till Ockelbo blir det stora festligheter vid kron-
prinsessparets bröllop den 19 juni. Då bli det tårtkalas och Picnic Royale, och
annan underhållning; Allt under mottot: ”Kärlek”.

Visningen avslutades i Skogens trädgårdar.
Ulf Nordfjäll har här skapat ett antal
trädgårdsrum som förmedlar känslan av de
naturtyper som finns i trakten.



Ulf är för övrigt världsberömd efter sin guldmedalj i Chelsea Flower Show i
London, 2009. Sällskapet tackade Lars för en fantastisk visning och efter en god
lunch fortsatte resan till Högbo bruk.

Järnhanteringen i Högbo bruk vid Sandviken utvecklades kraftigt på 1600-talet
samtidigt med de Uppländska bruken. År 1858 lyckades man på Högbo bli först i
världen med att utveckla bessermermetoden i industriell skala Metoden innebär
att man blåser luft genom det flytande järnet för att rena det från kolrester.
Senare flyttade man ner tillverkningen till den nyanlagda järnvägen vid Sandviken.

Högbo ligger vackert mellan skog och vatten.

Teaterpjäsen som heter ”Herrgårdslif” bärs upp av familjen Bolme, Tomas och
Elisabeth, som har huvudrollerna. Övriga skådespelare, inklusive två hästar, utgörs
av entusiastiska amatörer. Lite buskis med en någorlunda sammanhängande
handling.

Och, som sig bör, slutade pjäsen med en happy end, se nästa sida. (sättarens
anmärkning).



Hemresan gick förbi Gysinge, vidare genom Uppsala tillbaka till Bålsta. Att åka
buss genom Uppland en solig försommarkväll är en härlig upplevelse. En del av
Sverige när det är som bäst. Under hemresan avtackades chauffören, Kjell, och
resekommittén, Eva och Kirsti, som arrangerat resan. Kirsti, som nu lämnar
kommittén fick ett extra tack för sin insats där.

En bra resa som alla kommer att minnas.

Sverker Jonasson


