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Lugnt och harmoniskt med äppelfokus
Äpplen ute, äpplen inne.
Äpplen i träden, äpplen i
rader. Men det fanns även
plats för honung – och stekt
strömming med potatismos.
I helgen hölls de årliga
Äppeldagarna på Julita
Gård.

Det är en solig och fin septemberdag
på Julita Gård. När solen ligger på
är det riktigt härligt och varmt och
stämningen bland besökarna är
trevlig.
Här är mycket folk i alla åldrar
som antingen kommit för att titta
på den vackra naturen eller för att
få mer kunskap om de cirka 250 olika
äppelsorterna som Julita har. Pettson
och Findus gör som vanligt det de ska
för att få barnen på glatt humör och
skratta.

Hundratals sorter

Längre in på gården säljer två
kvinnor olika äppelsorter för ett bra
pris. I huset bredvid kan man köpa
olika pelargoner och andra småsaker
och i samma hus vid en annan ingång
kommer man in till det så kallade
Orangeriets utställningshall. Där kan
man titta och känna på hundratals
olika äppelsorter och några päron.
Varje sort ligger upplagd i skålar
och vid ett bord sitter fyra äppelspecialister och hjälper besökarna
med frågor om vilken äppelsort de
själva har i sin trädgård hemma.
Roland Öster från Rejmyre sitter
med sitt barnbarn Emil Öster och tar
en liten paus. Roland berättar att han
läste i en broschyr om Äppeldagarna
och att det är första gången han
besöker Julita Gård. ”Stämningen är
mycket trevlig och jag gillar svenska
frukter, så som äpplen. Jag kommer
definitivt återvända nästa år.”

Det är inte bara nya besökare som
kommer till Julita, utan människor
återvänder hit varje år. Några utav
dessa är de två kvinnorna som säljer
närproducerad honung och olika
salvor av naturens egna råvaror.

Naturlig läkehjälp

De berättar att honungen är gjord
av bina i de gröna bikuporna bakom
dem. ”Varken honungen eller salvorna innehåller några konstgjorda
ämnen, och salvorna är godkända av
läkemedelsverket.” De ska hjälpa mot
alla typer av sår och göra huden mjuk.
Alla besökarnas behovs tillgodosågs
och i slutet av dagen köpte vi varsin
tallrik med nystekt strömming med
potatismos och satte oss i gräset och
njöt.
Matilda Andersson
Klara Frick

Fruktstund. Att kolla Julitas
hundratals äppelsorter eller
få sina egna från trädgården
artbestämda av experter är
viktigt för många under Äppeldagarna. Andra tar det bara
lugnt och finner harmoni via
frukternas dofter och färger.

Honung och ro. Ingen marknad utan honungsförsäljning. Burkarna med gyllene lock och innehåll lyste i solen även under Äppeldagarna på Julita gård. Förstagångsbesökaren Roland Öster och barnbarnet Emil hittade en rofull plats i skuggan innan de stretade vidare bland all frukt och alla helgens programpunkter.

