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Kalendern
Tisdagsdans till B och D. 
Bredasjön, Holmsjö, kl 
18.30–22.30. 
Musik i sommarkväll 
med andakt. Nättraby 
kyrka, kl 19–20. 
Musik i sommarkväll 
Rödeby kyrka, kl 18.30–
19.30. 
Vägkyrka med Monika 
Janner. Andakt kl 15. 
Sillhövda kyrka, kl 13–17. 
Världsarvstur med 
repslageri, M/S Spättan. 
Biljetter köps på Turist-
byrån Marinmuseum. 
Fisktorget, Lindholmen, 
kl 11.30–13.30 och 
14.30–16.30. 
RPG-träff Cykeltur. 
Medtag fika. Samling vid 
Tegelgården, kl 10–13. 
Anonyma Alkoholister 
AA-möte. Saltö mellan 
broarna, kl 18–19.

dansk arkitekt öppnar 
trädgårdskök mitt i byn
KäTTiLSMåLA

Snart kan de boende i 
Kättilsmåla laga mat 
bredvid busshållplat-
sen.

Danska arkitekten 
Gitte Juul har byggt ett 
kök och en örtträdgård 
som ska bli bybornas 
nya vardagsrum.

En gång i tiden fanns både 
mejeri, post och affär i den 
lilla orten norr om Karls
krona. Men idag är allti
hop nedlagt. Med lanthan
deln försvann också byns 
sociala centrum. När alla 
handlar inne i Karlskrona 
finns inte många tillfällen 
att oplanerat stöta på sina 
grannar. 

Grön mötesplats
Men snart finns återigen 

en plats där ortsborna kan 
träffas spontant i varda
gen. Mitt i byn, vid ändsta
tionen för skolbussen lig
ger den. Gitte Juul kallar 
platsen för ett trädgårds
kök.

– Allt här går att äta, sä
ger hon och visar runt 
bland alla blommorna.

I små rabatter växer 
mängder av örter och 
grönsaker. Gitte Juul 

plockar ett frö från en röd 
blomma.  

– Smaka, det är ungefär 
som kapris, säger hon. 

Tanken är att vem som 
helst får använda utrym
met och alla växterna som 
finns där. I trädgårdsköket 
kommer det även finnas 
köksbänk, gasspis och 
diskho för den som vill la
ga mat.

Projektet är en del i ett 
större konstprojekt som 
får stöd från två danska 
fonder. Syftet är att under
söka hur den sociala ge
menskapen påverkas när 
matlagning och måltider 
flyttar ut i det offentliga.

– Här är matlagningen 
en del av det privata rum
met. Man lagar mat hem
ma och har egna köksträd
gårdar, säger Gitte Juul.

Hon har arbetat med 
projektet sedan i maj. Till 
vardags bor hon i Köpen
hamn, men under delar av 
året bor hon i Kättilsmåla 
där hon har studio och 
verkstad i en av de gamla 
kvarnarna.

Många bidrar
Många av byborna har 

engagerat sig i hennes pro
jekt. En lantbrukare har 
bidragit med jord till ra
batterna, en lastbilsförare 
med träflis och de närmsta 
grannarna har hjälpt till 
med bevattningen. 

En del var skeptiska till 
en början och var överty
gade att platsen skulle bli 
utsatt för skadegörelse.

– Det var det första de sa. 
Att det bara behöves en 
person med moped för att 
förstöra hela projektet, sä
ger Gitte Juul.

– Men inte en endaste li
ten planta har blivit 
knäckt under den här ti
den, säger hon.

Även Kättilsmåla In
tresseförening stöder Gitte 
Juuls arbete. 

– Vi tyckte det var en kul 
idé. Nu händer det någon
ting mitt i byn, säger för
eningens ordförande Da
niel Petersson.

– Det kanske kan få ut 
folk från stugorna för att 
träffas lite. Man blir lätt 
isolerad här ute, både gam
la och unga, säger han.

På söndag ordnar för
eningen en invigningsfest i 
det nya trädgårdsköket. Då 
får Kättilsmålaborna sma
ka vietnamesisk mat gjord 
på örterna som växer där.

Efter invigningen kom
mer Gitte Juul ta ett steg 
tillbaka. Då lämnar hon 
över trädgårdsköket till 
ortsborna. Förhoppnings
vis fortsätter de att använ
da den nya mötesplatsen.

– Jag hoppas att jag in
spirerar till tankar. Att nå
gon tänker vidare och an
vänder platsen till nya sa
ker, utan assistans från 
mig, säger hon.

Christian Lagebrant
christian.lagebrant@blt.se

0455-77 119

Foto: OLA åKeBORN
Ny mötesplats. Gitte Juul har anlagt ett offentligt trädgårdskök mitt i Kättilsmåla. Här kan vem som helst laga mat och plocka ur trädgårdslandet. ”Det här är 
 Tagetes – det går att använda ungefär på samma sätt som dragon”, säger hon.

Köksmöbel. På söndag kom-
mer Kättilsmåla intresse-
förening bära ner köksbän-
ken, som Gitte Juul byggt, till 
trädgårdsköket. Då kommer 
den vara utrustad med gas-
spis och diskho för den som 
vill laga mat.

växterna

w Vem som helst får 
plocka från träd-
gårdslandet 
och besöka-
re får gärna 
stanna kvar 
och laga mat. 
Här är några 
av alla växter som finns i 
det nya trädgårdsköket:
Citronmeliss 
Koriander
Timjan
Basilika
Dragon
Rosmarin
Oregano
Grönmynta
Sockerärt
Kryddsalvia
Mejram
Squash
Sparrisärt
Ruccolasallad
Gurkört
Korn-
vallmo
Tage-
tes
Blåklint
indiankrasse
Plocksallad  

Misstänks för 
narkotikabrott
n en 24-årig man från 
Karlskrona åtalas för 
 narkotikabrott. Mannen 
som greps i juni ska ha 
haft mer än sex gram 
cannabis på sig vid 
tillfället. 24-åringen har 
erkänt brottet.

Försökte slita 
sig från polisen
n en man i 35-årsåldern 
greps i maj misstänkt för 
brott. När polisen 
försökt att kvarhålla 
honom ska han vid två 
tillfällen gjort motstånd 
och försökt ta sig loss. 
Han åtalas nu för 
våldsamt motstånd.

Åtal för inbrott 
på apotek
n en 21-årig man från 
Lyckeby åtalas för att ha 
gjort inbrott på apoteket 
Wachtmeister i Karls-
krona. Mannen ska den 
23 juni ha förstört en 
glasruta på butiken och 
stulit läkemedel. För -
utom stöld åtalas 
mannen även för ringa 
narkotikabrott. 

19-åring åtalad 
för knarkbrott
n en 19-årig man från 
Karlskrona åtalas för fyra 
fall av ringa narkotika-
brott. Mannen ska den 
24 april ha rökt cannabis 
i sin bostad. När polisen 
kom till bostaden 
upptäcktes drygt 30 
gram cannabis och flera 
cannabistillbehör. 
Mannen greps även i 
februari för cannabis-
innehav och påverkan av 
amfetamin. 


