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Ett nytt konstverk i parken 
Ett fingeravtryck i granit av Eva Marklund 

f. 1971 i Söderhamn. 

Inköpt av Eva o Tage Klingberg och 

placerat vid paviljongen. 

 

 
 

 

Kastanjerna … 
på alléns västra sida närmast entrén, har det lite svårt med tillväxten. 

Trädgårdskonsulter har anlitats för rådgivning och extra omvårdnad och 

bevattning har genomförts bl.a. 

 

 

 

På parkdagen den 13 aug…. 
planterades nävor vid kastanjerna. 

5 plantor vid varje träd.  

Sammanlagt 100 plantor, skänkta av 

Åse Bergfeldt och Britt Söderbäck. 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

Årets slöjdläger … 
där 19 barn i åldrarna 8-10 år 

deltog, avslutades med en 

utställning. 

 

 

 

 

 

 

 

Ängsslåttern utfördes i v.31 och 

en hässja restes för en del av 

skörden. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Kärleksbrev till Engelska Parken i Mackmyra Bruk 

 

Hej Parken, 
 

Jag har besökt Dig 2 + 3 + 1 + 1 gånger under årens lopp. 
 

Lusthusholmen 

Först var jag på Lusthusholmen. Då tog Du tag i mig med glittervatten och gammlindar och 

lusthus. Då hade jag s k bråttom och stack iväg ganska fort. Men biten blev jag. 
 

Den gamla boken 

Andra gången kom jag ända bort till den mångstammiga alen och därifrån in under 

gammelboken och då såg jag stöttorna under den gamla ekens grenar. Ursäkta mig nu kära 

gamla Mackmyrapark, men då började jag alltså böla/gråta/grina rent ut sagt. Boken hjälpte 

till men det var stöttorna som knäckte mig. Att det fanns så snällt folk! Som satte Salvador 

Dali-stöd under långa ekgrenar! 
 

Parkgröet gräset 

Och därefter är det kört. Jag blev berusad, totalt parkberusad, boklövsberusad, 

gammelträdsberusad, glittervattenberusad och ja, helt tokkär i Dig Parken. Och ännu 

värre blev det när jag den 26 april 2017 tillsammans med Inger fick beträda Ditt 

marktäcke, Dina underbara mattor av hoprullad, sekelmjuk och fjädrande parkgröe. 

Hela skelettet jublade. Äntligen smärtfri! 
 

De Vilda Blommornas Dag den 18 

juni 2017 

Jag försökte lugna ner mig genom att 

anordna De Vilda Blommornas Dag 

hos Dig Parken. Det hjälpte inte så 

värst mot berusningen. De bortåt 30 

vandrarna märkte troligen att de hade 

en störtkär guide som knappt kunde 

slita sig från gammelekar och 

mormorsglasögon och storrams och 

som tappade fattningen redan vid 

blommande missne i Lillbäcken. 
 

Glimtar ur vandringen 

Så där gick det på, via Hundgraven, där vi noggrant gick igenom varenda 

planterad blomma (vilka hängivna blomstervandrare) ty det var sorter som är 

vilda i sydligare delar av landet, t ex gulsippa och kungsängslilja. Så fort jag fick 

ett ögonblick över nöp jag i Dina fina vitfrylen (Luzula luzuloides) och Ditt 

underbara nu vippförsedda gräs, parkgröet (Poa chaixii). 
 

Sen gick vi och klappade Svarta Sten av renaste Mackmyradiabas. Det är 

mycket bra för hälsan; stenen suger i sig det svarta. Bredvid stod en ung 

olvonbuske och lyste med vita blomkransar. 
 

Gräskransar av lundgröe (Poa nemoralis) omgav gammlindarna på 

Lusthusholmen. Vi mötte en hanindivid av rödblära (Silene dioica). Dioica 

betyder särkönad. Den hade inget uppblåst foder med fruktämne och det var fru 

Klingberg själv som konstaterade detta. Sen hittade vi rödklöver som stod och 

korsade sig med skogsklöver helt öppet mitt på gräsmattan.  



Då drog vi oss tillbaka till den skuggigare strandpromenaden som blommar 

härligt med tibast och körsbär om våren. 
 

Din yngsta lind 

Du såg och hörde oss ju hela tiden, så jag tänker inte trötta ut Dig med artlistor 

utan bara nämna att vi stannade ganska länge hos Din yngsta lind vid den gamla 

badplatsen. Lindar sätter frö, men inga fröplantor av vilda skogslindar finns i 

landskapet står det i Gästriklands flora på sid 480. Begreppet vild bör verkligen 

granskas, särskilt på De Vildas Dag. 
 

I varje fall är Din yngsta lind mycket välmående, rikligt lövad samt ännu lite 

babydunig och fint placerad på en forsomfluten ö, vilket är bästa tänkbara 

lindläge enligt samma flora sid 481. 
 

Dina grövsta träd 

Stora måttbandet hade vi med oss och mätte två av Dina bjässeträd, d v s stora 

nordmansgranen och den gamla boken. Granen vann med nästan 4 meters 

omkrets 

Det är otroligt skönt att stå tillsammans under gamla träd och tala lite lågt om 

vadsomhelst, för allt verkar lättbegripligt under de gamla träden. 
 

Den dolda skatten 

Men tänk ändå Parken, att jag nästan missade Din stora skatt, fast Du glimtade 

fram den ett par gånger för mig. Den finns mellan Lusthuset och Hundgraven. 

Där täcker den ca 100 kvadratmeter. Den har funnits där troligen sen slutet av 

1800-talet meddelade Eva Klingberg när jag sent omsider frågade. Hur hon och 

Tage kom i närmare kontakt med denna skatt tänker jag inte skriva här, utan det 

berättar hon säkert den 26 maj 2018 när den blommar igen. 

Jag syftar på Dina buskstjärnblommor under den gamla lärken på baksidan av 

hundgravens häck: Stellária holóstea. Din skatt är osynlig när den inte blommar. 

Vilken vitblomning jag skymtade i maj när jag rusade förbi och hade s k bråttom 

igen. (Oj, där blommar en massa fältarv.) Sen kollade jag aldrig. Nappade åt mig 

en blomma ur gräset på De Vildas Dag, höll upp den och kallade den fältarv. 

Stopp och belägg! Jag hade ju aldrig sett en buskstjärnblomma.  

Men det har Eva och Tage gjort. Den växer 

och trivs under bokarna i Danmark, Skåne 

och Blekinge och spridda platser söderut. 

Där vissnar de försiktigt ner som parkgröet, 

och bildar mjuka övervintringsmattor. 

Likaledes i Mackmyraparken; som är ny 

nordgräns numera. 

Slutet gott, allting gott! 
 

Laila Bissman har fotograferat, dels under vandringen, dels gjort en särskild 

fotosafari för att dokumentera buskstjärnblommorna. 
 

Stort Tack! Till alla, alla som äger, förvaltar och sköter Dig Parken med Dina 

Träd och Gräs och låter Vilda Blommor fröa av sig så att folk kan komma dit 

och kära ner sig. 
 

Berit Berglund/Gävleborgs Botaniska Sällskap 

 



Eva Klingberg rapporterar … 

 

Hej alla Parkvänner! 

Nu under försommaren har vi lagt ut massor av gödsel i Rosendungen, vars 

nyponrosor och ”vita Mackmyra ros” nu håller på att blomma över. En till sort, 

jag tror att det är Birgitta Jagells ”Finlands vita ros”, kommer snart att slå ut. Jag 

avser att utvidga dungen så att vi kan ta emot gula rosor från Birgitta.  

Upprop - Om ni har rosor som ger rotskott skulle vi kunna ta emot fler rosor. 
 

Vi har även lagt ut en sista dos dynga på klematis, kaprifol, schersmin m m. 

De lönnskott som vi planterat i den så kallade ringen (clumps) nära Tidsaxeln tar 

sig. Jag avser att följa trädens egna gener och låta dem växa som de vill med 

flera stammar, precis som de stora lönnarna. Ringen av träd kommer säkert att 

se mer fylld ut då. En av lönnarna mår inte bra så den bör nog bytas ut till 

hösten.  
 

För många år sedan observerade jag att i gränsen mellan parken och hagen i 

öster fanns det parksmultron. Det visade sig att det var endast hanplantor. Ni har 

säkert hört min historia om hur jag fick tag i honplantorna och som jag sen 

odlade upp. Jag antar att på sikt är det inte lämpligt att ha parksmultron i 

parkentrén. Kanske något som håller sig i styr såsom lavendel eller liknande 

skulle underlätta skötseln? Därför förberedde jag en förflyttning av honplantor 

från entréns mittenplantering. Den som håller i augustis parkdag kan lägga in 

gropgrävning för att plantera fler Parksmultron i östa kanten av parken. Frågan 

är om det finns fler ställen som vore lämpliga för dem. Det går inte att plantera 

parksmultonen där det slås eller där det betas av hästar. Kanske marken under 

ekarna intill boken är lämplig?   
 

Jag frågar mig – vem har planterat två squash-plantor i landet där vi skall 

plantera buskar och träd invid Bruksallen? Gerillaodling?!? Någon måtte ha 

planterat dem där och de har överlevt hitintills. Kul! Vet ni något mer om saken? 
 

Jag har tittat till den lilla rödhasseln – ordföranden Ingers gåva till parken. Den 

växer så rart långt ned i det höga gräset i dungen nära Bruksallén. Jag trampade 

ned kersen så att det kommer till mer sol.  Jag föreslår att till hösten tar vi och 

flyttar fram den till gerillaodlingen. Intill rödhasseln växer nu en gullregn. Den 

planterade jag för 10 år sedan. Varje år har jag skurit bort sjuka delar och det har 

känts mer eller mindre meningslöst, MEN i år har den växt till sig – ca 40 cm i 

var gren. Kanske kommer den blomma nästa år?  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Parkdagar 2017 
 

Oktober Lördag den 28 oktober kl. 10.00 

 

Samtliga Parkdagar avslutas med gemensam lunch kl. 12.30 

 

OBS! 

Har du ändrat adress eller epost v.v. meddela Åse 
ase@fsh.se 

mailto:ase@fsh.se


 

 
 

Bruksparkens vänner 
 

är en ideell förening som bildades 1994. Föreningen skall verka 

för att Mackmyra Brukspark rustas upp och vårdas. Parken ska 

också användas på ett sätt som är förenligt med dess karaktär och 

som ger glädje till kringboende och andra intresserade. 

 

Som medlem medverkar du med en symbolisk årsavgift till 

underhåll av parken.  

Kom med du också. Vi vill gärna bli fler. Du kan vara stödjande 

eller aktiv medlem. Om aktiv kommer du en eller flera gånger till 

våra fyra städ- och parkdagar per år. Vi träffas vår, försommar, 

sensommar och höst då vi krattar grusgångar, plockar pinnar, 

rensar rabatter, planterar lökar, kort sagt, var och en får en uppgift 

efter kraft och förmåga.  

Alla kan vara med.  

Vi jobbar 10-12.30 och sedan äter vi en trevlig lunch tillsammans. 

 
 
 

Hyra av paviljongen 

Paviljongen går att hyra för vigsel, 

dop eller annan högtid. 

Kontakperson:  

Annica Eriksson, tel. 076 - 190 54 83 

  

 

 

 

 
 
 

Styrelse 
 

Inger Henriksson, ordf. 

tel. 070 673 05 75 

 

Annica Eriksson, sekr. 

tel. 076 190 54 83 

 

Åse Bergfeldt, kassör 

tel. 070-744 47 56 

 

Kerstin Rask, ledamot 

tel. 026-13 28 87 

 

Bengt Söderlund, ledamot 

tel. 073-583 06 78 

 
 

 

Medlemsavgift: 

150 kr/år för familj 

100 kr/år för enskild 

 

Plusgironr 72 46 04-4     

Kontakt: Annica Eriksson           

Tel. 076-190 54 83                    

Mail: aebruket@yahoo.se 

 

Hemsida: 

www.bruksparkensvanner

.se 

 

mailto:aebruket@yahoo.se
http://www.bruksparkensvanner.se/
http://www.bruksparkensvanner.se/

