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Odla och njut!
Nu dröjer det inte länge innan jorden reder sig och

fröpåsarna ska fram. I detta nummer rivstartar vi
med vårt nya tema om allt det ätbara som går att odla
i trädgården. Ärter och bönor, dill och rotpersilja blir
egenodlade delikatesser och oumbärliga kryddor.
Hur man odlar hallon, bäret för varje trädgård, för
bästa utbyte beskrivs i en artikel. En lista på utvalda
hallonsorter som passar utmärkt i hemträdgården,
finns också med.

och
experimentlusta handlar om att hitta nya och spännande växter och att få dem att trivas och växa i trädgården. I de allra flesta fall kräver dessa växter vår
omsorg för att de ska överleva överhuvudtaget, men
ibland går det överstyr och växterna klarar sig bättre
än vi önskar och tar överhanden och sprider sig till
omgivningen. De räknas då som invasiva.
Gästkrönikör i detta nummer är Örjan Andersson, medlem i Umeå Stads Trädgårdssällskap. Han
beskriver tre trädgårdsväxter av släktet Fallopia, som
räknas som invasiva och som vi alla måste se till så att
de inte sprids till naturen. Vi trädgårdsodlare har här
Mycket av trädgårdsodlingens tjusning

ett ansvar eftersom det är med trädgårdsodling som
de flesta nya växtarter introduceras på platser där
de ursprungligen inte hör hemma. Invasiva främmande arter är ett ökande problem för miljön skriver
Europeiska miljöbyrån, EEA, och nämner specifikt
hybridslide som mycket invasiv.
Det är inte bara växter som rotar sig i miljöer där de
inte hör hemma, det gäller även djur och ett exempel
är den spanska skogssnigeln som kom in i landet på
1970-talet och som, kanske mest på grund av myndigheternas försumlighet, har spridit sig
till den grad att den i dag orsakar skada för ansenliga
belopp i våra trädgårdar. Läs sammanställningen av
vår enkät om spanska skogssniglar på sidan 24.
Att ägna sig åt trädgård är också en skönhets-

upplevelse. Läs om och njut av dagliljor och magnolior, både över blomsterprakten och om den djupa
kunskap som finns hos två trädgårdsentusiaster
som också är experter på respektive växtslag. Det är
fascinerande att följa deras intresse som är så starkt
att de båda ägnar sig åt förädling för att få fram ännu
vackrare och mer spektakulära blommor.
Christina Säll
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Bild: Lars Torstensson

Kort & Gott
Av:Ingrid

Nordwall

Godbitar från Elitplantstationen

Blåbärssorten ’Reka’.

Balkongparasoll
att montera direkt
på räcket

Det är alltid spännande med nyheter från Elitplantstationen. Sorterna provodlas och studeras noggrant vad
gäller växtsätt och sundhet innan de släpps. Nyheter att
lägga på minnet är:
Plommonet ’Komet’, Prunus domestica, mognar
mycket tidigt, redan från början av augusti. Gulorange till
mörkröda frukter. Ryskt ursprung, utvald av Erlandssons
plantskola. Växer bredare och mer spretigt än andra
sorter. Robust och hittills motståndskraftig mot sjukdomar. Finns som certifierad sort. Självsteril, men med god
fruktsättning. Zon 1–3(4).
Trädgårdsblåbäret ’Reka’, Vaccinium corymbosum,
utvecklas bra även i jordar med högre pH. Vackra höstfärger på blad och ved. Mognar från slutet av juli, har
kraftig smak som påminner om den vilda blåbärssmaken.
Bären täckta med ett puder som försvinner vid beröring.
Hittills motståndskraftig mot sjukdomar. Självfertil. Zon
1–3(4). Kan bli en 1,5–2 m hög buske och behöver föryngringsbeskäras.
Trädgårdsblåbäret olle, Vaccinium corymbosum,
har valts ut för sina krispiga, hållbara och söta bär utan
bismak av parfym. Sorten ger bra skörd under en lång period och får stora bär i klasar. Mognar senare delen av augusti. Busken, som växer kraftigt och kan bli 1,5–2 m hög,
behöver beskäras. Provodlas för härdighet och tålighet
mot sjukdomar. Har vuxit på Balsgård i tio år. Dessa båda
sorter säljs i små mängder i butik under våren.

Bild: Lars Torstensson

Balconella är ett parasoll som har
den fördelen att inte ha någon
parasollfot. Det monteras direkt
på balkongräcket med de monteringsskenor som ingår i förpackningen. Med hjälp av skenorna
kan solskyddet flyttas i sidled när
det inte används. Finns i flera olika
storlekar, en modell även med ett
hopfällbart balkongbord. Priset
på Balconella, är från ca 3 000
kronor www.twinsoll.com
Plommonet ’Komet’.

Regnfast medel
mot rådjur

Från Nordisk Alkali kommer Trico
Garden, en biologisk produkt som
genom sin smak och doft ska ha en
avskräckande effekt på vilt, som
rådjur, hjort och älg. Medlet är regnfast när det har torkat in på plantan
och ska ge en långvarig effekt, upp
till 1,5 månad. Behörighetsklass 3,
vilket innebär att medlet får användas i hobbyodling. Finns bl a hos
Granngården. Samma preparat, men
i mindre förpackning,
säljs under namnet
CurEra Trico
Garden. www.
nordiskalkali.se,
www.nelson.se
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Kompost inne eller ute
Nu finns en nätt maskkompost med fyra lådor (kan
byggas till) som rätt skött kan ge fin kompostjord året
om. ’Nature’s Wormery 360’, som den heter kan stå
både ute och inne och ska inte lukta illa. Har man inte
egen kompostmask kan man beställa för ca 185 kr. En
snabbguide till kompostering finns på locket, som också
kan användas som bricka när jorden ska tas ut.
Börja med att lägga det medföljande strömaterialet i
bottenlådan, tillsätt kompostmaskar, sedan är det bara
att fylla på med material. Maskarna börjar arbeta omedelbart och bryter ner materialet till kompostjord. När
första lådan är full lägger man på en låda till. Lådorna har
nätbotten som gör att maskarna vandrar uppåt där det
finns mer mat för dem.
Grundsatsen består av instruktionsbok, fyra stapelbara lådor, botten med tappkran, lock med tips
och instruktion, strö, och redskap för skötsel.
Capris 1 095 kr. www.wexthuset.com
Hemträdgården 2 | 2013

Annorlunda växtstöd

Vad orsakar doften efter regn?

Bild: Christina Säll

Doften efter ett regn uppstår för att regndropparna rör om i
jordens organiska material, som frisätter aromatiska ämnen.
Samtidigt mättar regnet luften med fina vattendroppar, som för
doftämnena till vår näsa.
De svampliknande aktinobakterierna, som hjälper till med
nedbrytningen av bland annat trä och växtdelar i jorden, står för
en av de mest välkända regndofterna. När jorden torkar ut bildar
bakterierna sporer, som regnet sedan frigör, skriver Illustrerad
Vetenskap 17/2012.

Hitta
växtstöd
Snart är det hög
tid att stötta
pioner och
andra växter. Här
är några av de
företag som säljer
växtstöd: www.
lockegard.se
www.gardenhome.se www.
rosverkstan.se
www.bush-up.
com www.wexthuset.com www.
kullagarden.net
www.wanstadius.
se www.365slojd.
se www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se
Sök på växtstöd.

Framtids(re)tro kallas en serie
spaljéer, växtstöd och planteringskärl i svart och vitt som
tagits fram av trädgårdsdesigners i Gävle. Enkelt, funktionellt och svensktillverkat
är tanken bakom dessa
lite annorlunda utformade trädgårdsprodukter:
växtstöd Löv i form av ett
löv, tänkt som spaljé eller
dekoration, dekorerade planteringskärl och en spaljé Fröjd,
de båda senare finns i två storlekar. Växtstöd och planteringskärl
är tillverkade i järnplåt, spaljén Fröjd i
svenskt järn. Capris för växtstödet Löv är
1 950 kronor. www.tradgardsinterior.se

Växthus i målat trä
Stiligt och dyrt är detta nya 2,4 m
breda gråmålade växthus, byggt i
svensk fur i storlekarna 4,8, 7,2 eller
9 kvm med 4 mm härdat säkerhetsglas. Takfönstren öppnas manuellt,
men kan levereras med automatisk luftning. Takträet är täckt av
pulverlackerad aluminiumplåt, och
ska därför vara underhållsfritt. Dörrhandtag och gångjärn är i mässing.
Panelen nertill kan bytas ut mot en
mur. Mellan mur/sockel och trä finns
en flexibel fuktspärr. Linnéus, som
växthuset heter, är resultatet av stor
efterfrågan på just växthus i trä.
Pris från ca 98 000 kr exkl frakt.
www.vanstatradgard.se

En bricka
med hål
håller ihop
Med en enkel hållare i form av en
bricka med hål i går
det lättare att hålla
ihop störar för till
exempel humle
och bönor. Varje
bricka har hål för
sex störar/pinnar.
www.eldgarden.se
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– Lämna jorden runt dina liljor orörd på hösten.
Det rådet ger hortonom Ulf Nilsson vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i sitt doktorsarbete där han har
studerat hur vi kan stärka den biologiska bekämpningen
av liljebaggen, Lilioceris lilii.
Vid inventering av liljebaggens fiender i södra Sverige
och Stockholm hittade han fyra olika parasitsteklar. Från
21 och upp till 57 procent av liljebaggens larver var parasiterande, lite varierande beroende på plats och år.
– Effekten av parasitsteklarna på liljebaggen kan
stärkas genom att jorden runt liljorna lämnas orörd
under hösten, då skadas inte det övervintrande stadiet
av steklarna, säger Ulf Nilsson.
Nästa stöt sätts in tidigt på våren. Leta liljebaggar
i bladmassorna runt liljorna så fort de skjuter upp ur
marken. Kanske dessa vår- och höståtgärder gör att du
får njuta mer av dina liljor.

Bild: Ingrid Nordwall

Bild: Eva Wirén

Motarbeta liljebaggar nu –
och i höst
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Dill hela säsongen
Vad är väl mer förknippat med svenska smaker
än maträtter kryddade med dill, en kryddväxt för
varje trädgård. Här ges några enkla anvisningar
för att lyckas med odlingen.
Text och bild: Åke Truedsson

I Sverige använder vi dill till mycket: räkor, kräftor,
inlagda gurkor, inlagd sill, potatiskoket m m. Vi är
dock inte ensamma om att använda denna kryddväxt,
i Ryssland använder man dill även i sallader.
Tyvärr är det så att dill kan vara ganska svårodlad
om man vill få ett bra resultat och kunna skörda
under hela säsongen. Det kan bli bladlöss på bladen
eller så kan skadesvampar angripa rötterna. Eftersom
dillen ofta sås i täta bestånd kan det leda till att om en
planta angrips så sprider det sig lätt till de andra. Ofta
kan man ha problem med att ha möjlighet att skörda
dill under hela säsongen och ibland blir det inget alls
när man behöver den som bäst.
Mina problem med dillen löste jag för många år
sedan och här är mina tips för en lyckad skörd av dill
under en lång skördeperiod.
Har du kallväxthus så sår
du dill redan i februari–mars
om jorden åtminstone tillfälligt är tinad. Så väldigt glest,
alltså med långt avstånd
mellan fröna. Man kan mylla
ner dem lätt med krattan men
oftast går det bra ändå. Dillen
kommer upp när temperaturen är den rätta och på detta
sätt kan man ha dill att skörda
Så i omgångar för
redan tidigt i maj.
att kunna skörda dill

I grönsakslandet
under längre period.
På friland kan man redan på
senhösten, innan snön kommer, så dill. Annars sår
man så fort det låter sig göras på våren.
Min rekommendation är att inte så dill, som brukligt är, i prydliga rader, utan i stället ta lite dillfrön i
handen och sedan sprida ut dem väldigt glest över
hela trädgårdslandet. De ska bli som ett ogräs bland

»På friland kan man redan på
senhösten, innan snön kommer,
så dill. Annars sår man så fort
det låter sig göras på våren.«
2 | 2013 Hemträdgården

kommande grödor som har lite längre utvecklingstid.
Proceduren upprepas, förutom tidigt på våren, också
både i början av juni och i mitten av juli. Med glest
mellan fröna kan det bli svårare för eventuella angrepp att sprida sig och det finns alltid dill att skörda
under hela säsongen och dillkronorna blir färdiga
lagom till att gurkorna ska läggas in och kräftorna
avnjutas.
Alla dillkronor skördas inte utan några centrala
kronor lämnas kvar så att de kan producera nytt
frö. När fröna ser färdiga ut och den gröna färgen
blivit ljusbrun så skördas dillkronorna och läggs i
en papperskasse, som i sin tur placeras öppen på ett
varmt och torrt ställe. När allt har torkat så gnuggas dillkronorna med trädgårdshandskarna på, ute
i luften. På så sätt tröskas fröna med vindens hjälp.
Fröna förvaras torrt och inte för varmt och har god
grobarhet i två år. ❁

Genom att låta
några centralt
placerade
dillkronor stå
kvar efter
skörd, kan de
få mogna frön
som kan bli till
kommande
säsongs dillplantor.
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Rotpersilja

Kan ätas till hundra procent
Snart är det dags att så rotpersilja, en riktig
godsak att använda bland höstens rostade rotfrukter eller i soppor. I växtföljden ska den inta
samma plats som morötter och selleri.
Text och bild: Åke Truedsson

Persiljans ursprung finns att söka i Medelhavsområdet där den var välkänd under antikens dagar. I dag
har vi två typer av persilja, Petroselinum crispum, att
välja på som framförädlats ur den vilda typen. Bladen
på alla former av persilja är hälsosamma och innehåller mycket C-vitamin och järn, en kombination
som gör persiljan till en av de bästa och trevligaste
järnmediciner man kan inta.
Bland bladpersiljan, Foliosum-Gruppen, finns det
krusbladiga och slätbladiga sorter. De krusbladiga
sorterna är kanske fortfarande vanligast men slätbladig persilja, som utvecklats i Italien, är en lättodlad
lite större form med kraftigare smak. Den börjar bli
allt vanligare.
Dessutom finns rotpersilja som tillhör Tuberosum-Gruppen av Petroselinum crispum. Den borde vi
alla odla mer av.
Rotpersiljan är som gjord för en god och varm
höstsoppa. Roten som ser ut som en liten palsternacka, är utsökt i smak liksom blasten. Tillsammans
kan grönsaken användas till 100 procent i soppa. Kan
det bli bättre?

»Rotpersiljan är som gjord för
en god och varm höstsoppa.«
18

Hur ska man då odla rotpersilja för ett bra resultat?
Som alltid, börja med jorden. Persilja tycker om
kalkrik, lucker och gödslad jord så har man inte
redan en kalkad jord kan lite vedaska, kalkstensmjöl
eller dolomitmjöl vara bra att tillsätta, ca 2–3 dl per
kvadratmeter.
Täck med fiberduk
Jag sår rotpersiljan i april i glest bredsådda rader med
ca 5 cm mellan fröna. Man kan också så i brätte med
djupa hålrum för utplantering av plantor, avståndet
bör då vara 10 cm.
Täck gärna med fiberduk efter sådden för att
skydda mot morotsflugan som kan skada rotpersilja,
precis som den skadar morötter.
Fröna gror långsamt och under tiden hinner
ogräsen komma upp i plantbädden. Rensa försiktigt
så att man inte drar upp de små rotpersiljeplantorna.
Vill man undvika detta problem täcker man fröna
med 1 cm köpt jord, så får man mindre ogräs runt
plantorna.
Plantorna får sedan växa till sig och är skördeklara
i oktober även om man kan börja ta dem tidigare, i
september, men då är rötterna mindre. Tillväxten är
stor under höstmånaderna. När det börjar bli markfrost och risk för tjäle kan man halmtäcka plantorna,
för att kunna skörda även under vintern. Annars tar
man upp dem, kapar bort blasten, som kan tas tillvara
och torkas till persiljepulver, och förvarar dem i stuka
eller svalt i fuktig sand i en låda.
Om man inte redan är frälst på denna fina grönsak
till soppa, rotfruktslåda, m m så prova att så den i år.
Man blir inte besviken. ❁

Får rotpersiljan
växa i en lättare,
humusrik jord
och vattnas väl
vid torka blir
rötterna så här
fina.
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Trädgårdsaktuellt

skogssnigeln
fortsätter att sprida sig
På vår hemsida kan man svara på en
enkät om egna erfarenheter av den
spanska skogssnigeln eller mördarsnigeln som den också brukar kallas.
Här kan ni läsa en sammanställning
av resultatet av de senaste fyra årens
enkätsvar.
Text: Lise-Lotte Björkman

150 enkätsvar har kommit in de senaste
fyra åren. Nästan alla, 96 procent, har
svarat att de är mycket (86 %) eller ganska säkra (10 %) på att det är den spanska skogssnigeln de har i sin trädgård.
Fyra procent vet att de inte har den.
92 procent av dem som har spanska
skogssniglar i sin trädgård har stora
besvär av snigeln, medan åtta procent
upplever problemen som små.
De som har svarat bor i landets södra
delar. Endast ett svar från Gävle, norr
om Dalälven som anses vara ungefärlig
nordgräns för snigelns utbredningsområde, har kommit in. Men den har hittats
längre norrut, längs Norrlandskusten.
Snigeln verkar hålla sig inom kända
geografiska ramar. Däremot, även om
det inte direkt framkommer i enkäten,
sprider den sig inom de områden den
är etablerad i. Förra året, som var ett
besvärligt snigelår, berättade många att
de hade fått snigeln. Det är viktigt att
vara uppmärksam, så att man kan börja
bekämpa den och därmed mota den så
snabbt som möjligt.
Knappt tio procent har fått snigeln
med nya växter. De flesta menar att de
fått den från närliggande trädgårdar och
områden eller så fanns den i trädgården när de flyttade in. Många nämner
problemet med natur- och ruderatmark
som inte sköts och trädgårdsägare som
inte bryr sig om att bekämpa snigeln.
Här ges möjlighet för snigeln att uppföröka sig i lugn och ro.
Sniglarna väcker framför allt olust
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och obehag hos dem som är drabbade.
Man kan känna att man inte längre har
rätt till sin egen trädgård, att sniglarna
har tagit över, de ger t o m mardrömmar. I trädgården trampar man på dem,
de kan finnas i pälsen på husdjur och
slemmet kan då till och med komma in i
huset. Många vill inte längre gå barfota.
Sniglarna kan bli en sanitär olägenhet.
Dessutom stressas man av den nödvändiga snigeljakten, som gör att man inte
kan vara hemifrån någon längre tid, det
är ett ständigt krig som måste föras.
Odlingsglädjen försvinner. Småplantor av grönsaker och sommarblommor
äts upp och det kan kännas hopplöst att
odla ettåriga grödor. Mycket omtyckt
är sallat, men det mesta verkar ätas av
snigeln, allt från morotsblast till bönor.
Är sniglarna riktigt många står ingen
grönsak säker. Grödor som klarat sig hos
några kan vara attraktiva hos andra som
potatis, dill och persilja. Rabarber klarar
sig hos vissa men kaläts hos andra. Något säkrare att odla, enligt enkätsvaren,
verkar tomat, majs och purjolök vara.
Växter som försvinner
Sommarblommor som tagetes och
dahlia är attraktiva men även angrepp på
pensé, småpetunia Million Bells-sorter,
blomstertobak, flitiga Lisa och krasse
nämns av flera. Till och med ringblomma och pelargon kan angripas, även om
de klarat sig hos många. Växter som
lejongap, ricin, sommarflox och lobelia
har klarat sig från angrepp hos några.
Angrepp på vedartade växter som buskar, träd och barrväxter är ovanliga och
även rosorna lämnas oftast i fred. En enkätsvarare rapporterar angrepp på själva
krusbären, medan andra inte har noterat
några angrepp på bärbuskar. Funkia
är sniglarnas favoritföda, men många
andra vanliga perenner verkar klara sig,
som astilbe, alunrot, akleja, bergenia,
isop, julros, lavendel, löjtnantshjärta,
flox, pion, praktlysing, törel och vallmo.
Däremot har många märkt att sniglarna

trivs under täta bladverk av perenner
och hittas här under dagen.
Den ekonomiska förlusten
Den direkta ekonomiska förlusten av
sniglarnas glupskhet upplever de flesta
ändå som förhållandevis måttlig. Värden
från 100–2 000 kr uppges. Däremot
poängterar många värdet av tiden som
måste sättas av för att bekämpa skadedjuret, det finns trevligare saker att göra
än att plocka sniglar. Många poängterar
att snigelmedlen är dyra. Kostnaden kan
bli många tusen kronor om trädgården
är stor och användningen omfattande.
Så gott som alla bekämpar sniglarna.
Nästan 90 procent plockar och avlivar
dem regelbundet. Ett fåtal anger att de
plockar, men sedan slänger dem levande
i skogen, vilket är förkastligt ur bekämpningssynpunkt.
Att tidigt på säsongen börja med

Bild: L-L Björkman

Bild: Eva Wirén
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Ingen garanti, men enligt svaren i
enkäten kan majs, tomat och purjolök
klara sig från snigelangrepp i grönsakslandet. Använder man dessutom
en petflaska som drivhus skyddas den
späda plantan ytterligare.
Hemträdgården 2 | 2013

Fortsätt att svara på vår snigelenkät,
bevakningen fortgår!

Genom att känna igen och oskadliggöra ägg och ungstadier av den spanska skogssnigeln blir bekämpningen effektivare.
De riktigt nykläckta sniglarna är blekgula för att sedan bli brunare med längsgående mörkare band på sidan, som sedan
vanligen försvinner när snigeln växer till. Bild: Solveig Sidblad

regelbunden plockning och avlivning,
är det viktigaste sättet att bekämpa
snigeln på, visar såväl enkätsvar som
mer vetenskapliga försök som gjorts i
Norge. Det gäller att känna igen de unga,
små sniglarna samt äggsamlingarna för
en effektiv jakt.
Drygt 45 procent använder eller har
prövat snigelmedel som innehåller
järnfosfat. Av dessa är det 85 procent
som tycker att medlen fungerar, övriga
anser att de inte har effekt. Många påpekar att medlet lätt blöts upp av fukt
och regn och äts av fåglar om man inte
skyddar preparatet så att bara snigeln
kommer åt medlet. Medlet är dyrt och
många använder det främst runt växter
som de vet att snigeln tycker om och vid
komposten. Många är tveksamma till att
använda bekämpningsmedel överhuvudtaget, även om det är tillåtet.
Fällor att fånga sniglar i
Ungefär 17 procent arrangerar fällor
åt snigeln, allt från ölfällor till att man
medvetet lämnar kvar döda sniglar som
då drar till sig nya sniglar. Även uppblött
kattorrfoder, spad från sillburkar, mel2 | 2013 Hemträdgården

onskal och uppdragna maskrosplantor
nämns som bra lockbeten. Som fälla
räknas även platser i trädgården, där
man vet att snigeln trivs, och som vittjas
regelbundet.
Sju procent använder sig av barriärer
som kortklippt gräs, taggiga grenar,
snigelstaket både mekaniska och med el,
samt kalk, aska, kaffesump m m för att
hindra snigelns framfart. Det ska vara
rikligt och kontinuerlig påfyllning av de
sistnämnda för att de ska fungera. Kakaoskal och skal/avkok av citron verkar
inte ha någon avskräckande effekt enligt
några av svaren. Många använder även
salt både som barriär och avlivningsmetod, men det rekommenderas inte.
Andra sätt som nämns är att man
”städar” trädgården på platser man vet
att snigeln trivs på, rensar bråte och
buskage, plattsätter och övergår till
krukodling eller motsvarande för att
bättre kunna kontrollera snigeln.
I komposten trivs sniglarna. Några
vänder komposten regelbundet eller
sent om hösten för att göra det mindre
gynnsamt för sniglarna. En slutade med
kompostering, men kunde inte märka att

det påverkade antalet sniglar i trädgården och började kompostera igen, andra
avråder från kompostering. Att täcka
avfallet med jord i komposten är ett tips
som ges. Det gällande rådet är annars att
kompostera i ett slutet kärl, men även
dit hittar sniglarna enligt enkätsvar.
Snigelerfarenheter önskas
Biologisk snigelbekämpning med nematoder, preparatet Nemaslug blev godkänt i Sverige år 2008, är en möjlighet,
men de dokumenterade erfarenheterna
är begränsade. Av enkätsvaren framgår
att tio personer har testat preparatet.
Fyra anser att det har effekt, fem vet
inte eller har inte uttalat sig och det är
en som uttryckligen inte märkt någon
effekt av behandlingen.
Fortsätt att svara på vår snigelenkät,
bevakningen fortgår! Speciellt efterlyser
vi er som har erfarenhet av Nemaslug,
för mer kunskap om hur biologisk bekämpning fungerar i verkligheten.
Ni hittar enkäten via vår hemsida
www.tradgard.org, där finns också mer
information om sniglar.
Se även www.snigel.org ❁
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Sommarblommor

Blandat och stort utbud
för sommarplanteringarna
Om man vill följa årets trend bland sommarblommorna ska man välja sådana med lite dova färger.

Sommarblommor. De blommar och skänker färger och dofter
under en lång sommar men behöver inte vara ettåriga. I dag
använder vi både två- och fleråriga växter som sommarblommor.
Text och bild: Inger Palmstierna

2 | 2013 Hemträdgården

Sommarblommor kallar vi alla växter
vi använder under sommaren för att ge
färg och doft i trädgården. Massor med
utplanteringsväxter är ettåriga och dör
när hösten kommer men många av dem
är också fleråriga. Vissa är fleråriga men
inte härdiga som pelargon och eukalyptus. Andra är fleråriga och härdiga
➤
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Sommarblommor
Under senare år har bladväxter i mängder med färger
och gräs med avvikande form och färg lanserats.
➤men används ändå bara en sommar som
alunrot, lewisia och kryddsalvia. Vissa
traditionella krukväxter har också fått
flytta utomhus som hibiskus.
Under senaste åren har det blivit allt
vanligare att man använder fleråriga
örtartade växter som sommarblommor.
Det nya med det är att man förädlat fram
sorter av växter, som normalt blommar
först andra sommaren efter sådd, till att
blomma redan första året. Typexempel
är lavendel, trädgårdsriddarsporre och
stockros. De är svåra att förodla själv,
man måste så redan i januari–februari
och utan tillräckligt med ljus blir plantorna gängliga.
Här har man samplanterat den otroligt
populära silvernjurvindan direkt i salukrukan med andra växter.

Artemisia ’Perfume d’Ethiopia’ är en ny
utplanteringsväxt för året. De silvergrå
bladen ger höjd i krukan.

32

Sommarblommande tvååringar
Tvååriga växter är en specialvariant. De
brukar dö efter att ha blommat andra
sommaren. Vanliga i våra trädgårdar är
fingerborgsblomma, stockros (det finns
både fleråriga och tvååriga) och borstnejlika. Vanligen dör de också de nya varianterna efter att ha blommat en gång.
Allt detta medför en rikedom av växter
att välja på men det är inte alltid så lätt
att veta hur de ska skötas. Många fleråriga växter som alunrot är modeväxter
och man tar fram mängder med läckra
sorter. De är avsedda för och säljs som
sommarblommor vilket betyder att härdigheten då inte är intressant. Följden
är att vi har en mängd växter som borde
vara härdiga, men att vissa sorter av dem
inte är det. Exempelvis är alunrot i sorter
med limegula blad mycket tveksamt
härdiga även i zon 1.
Det är mycket svårt att veta om en
växt är härdig eller inte när det kommer
så många sorter. Man kan ha erfarenhet
av den i ett par år men många gånger
skiftar vårt väder kraftigt från säsong till
säsong. Hetta, kyla, snö, översvämning,
blåst och inte minst jordtypen påverkar
otroligt mycket om växten överlever
eller ej. En sandig jord i inlandsklimat
i zon 4 kan vara bättre än en lerig jord i
kustklimat i zon 1.
Vackra blad
En av orsakerna till att vi har ett så pass
blandat utbud av växter är att man söker
efter andra egenskaper än den traditionella blomsterglädjen. Under senare
år har bladväxter i mängder med färger
och gräs med avvikande form och färg
lanserats. De används mycket i offentliga planteringar, bland annat för att de
behåller sin färg hela säsongen. De är
inte heller lika beroende av väderleken
för att vara vackra.

Silvergrå växter är populära och de
finns ibland också i grönt. Röd- och
gulbladiga växter finns också i grönt,
men sällan eller aldrig i silvergrått. Den
mest populära silvergrå växten är silvernjurvinda, en av dem i antal mest odlade utplanteringsväxterna. Den finns
också i grönt och kallas då smaragdvinda. I år kommer man att sälja lite större
krukor där man samplanterat njurvinda
med andra växter, som petunia, torenia
eller lobelia. Det blir fort fint och ger en
mer ”sammanvuxen” effekt.
Nytt för säsongen är en silvergrå finflikig malört ’Perfume d’Ethiopia’. Den nya
sorten är ganska kraftig och blir minst
60 cm hög, ett bra tillskott i en kruka
när man vill få höjd. Silvergrå växter är
särskilt effektfullt med trendiga svarta
petunior som lanseras av flera företag.
Plectranthus är ett växtsläkte med de
mest skiftande utseenden och namn. De
heter lemurljus, karlbergare, novemberljus och silverljus och då är ändå inte
alla nyheter med i namnregistret ännu.
’Silver Shield’ är ett silverljus med stora,
silverludna blad som också den blir hög.
Tyvärr lite skör, den behöver stöttas
för att inte brytas. Ny är en sort kallad
’Lemon Twist’ i samma storlek men med
gröna och gula blad, läcker i fräsch färg.
Batat är detsamma som sötpotatis
men är sorter som är utvalda för sina fina
blad. De ger inga stora knölar men växer
frodigt med ett lite klängande-hängande
växtsätt. Den är nära släkt med blom-

Alunrot med det vetenskapliga namnet
Heuchera som ofta används, passar
lika bra i samplanteringar under vår,
sommar och höst.
Hemträdgården 2 | 2013

Svart är en populär accentfärg, stilig i många kombinationer. Petunia ’Black Ray’ ses på bilden.

man för dagen men har större blad.
Olika förädlare har var sin serie men
färgerna är desamma: mörkt svartgrön,
ljus limegrön, rödsvart och mer brunrödbrons. Bladen kan vara mer flikiga
eller hjärtformade.
Trendig och ännu trendigare
Alunrot slutligen är en otroligt tacksam
utplanteringsväxt även om vissa sorter
inte överlever vintern. Mängden av

sorter och färger är enorm. Sorter som
kan förökas med frö är vanligen grönbladiga eller rödsilvergröna. Gula och
bärnstensfärgade är sticklingsförökade.
Sorter som kan sås från frö är mycket
billigare att föröka så när man köper
plantor ska man först jämföra sorterna
innan man jämför priset. De sticklingsförökade är dyra växter och på varje
planta får man betala en patentavgift
som kan vara flera kronor.

Trendigt färgade blad är efterfrågat. Ny är påfågelsblomster med
silverfrostade blad, ’Frosted Red’ heter sorten som ger både blommor
och fin bladfärg.
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Det kommer nya sorter varje år,
bladen blir allt mer mönstrade och
flerfärgade. De används både vår, sommar och höst, färgerna passar väl in i den
”murriga” trend som råder just nu. De
blommande växterna ska vara dämpade i
färgen, gärna med en brun ton om de nu
inte är helt svarta. Petunior finns i hela
färgskalan från rent vitt till svart samt
i mängder med klara och bruntonade
nyanser däremellan. ❁

Färgade blad och bladväxter är snygga under lång
tid. Här är flera silverljus och malört fortfarande
hyfsat fina trots att vi är en bra bit in på hösten.
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Gästkrönika

D

e flesta främmande växter som

av människan överförs från en
plats på jorden till en annan vållar
inte problem, men det finns ett
antal så kallade invasiva växt- och
djurarter som har vållat stor skada
biologiskt och ekonomiskt genom
sin dominans och sina konkurrensfördelar i förhållande till den miljö de kommer till. En del av dessa
växter har nått sin spridning till naturen från parker,
botaniska trädgårdar, plantskolor och trädgårdar,
ofta omedvetet och på grund av bristfällig kunskap
och erfarenhet.

Problematiska
trädgårdsrymlingar

En av de växtarter som räknas hit är parkslide, Fal-

lopia japonica. Den har sitt naturliga utbredningsområde i Ostasien, och klarar att etablera sig i Japan på
vulkanbergens sluttningar, i mark som består av lava
och vulkanaska. I hemlandet finns 30 kända insektsoch sex svamparter som lever på parkslide och därför
begränsar spridningsförmågan. En närbesläktad art,
jätteslide, Fallopia sachalinensis, växer på ön Sachalin
(rysk ö strax norr om Japan) och i norra Japan. Här,
där de två arterna möts, har de förmågan att bilda hybriden Fallopia x bohemica, hybridslide. Det är denna
Fallopia-triad som exempel på invasiva trädgårdsväxter jag kommer att beskriva lite närmare.

Hybridslide, som är den minst kända arten bland
de tre slideväxterna, beskrevs som vildväxande art
först 1983 av biologer i Tjeckien. Studier tyder på att
hybridslide är nog så invasiv och snabbväxande som
föräldraplantorna, den är genetiskt mindre enhetlig
och mera anpassningsbar och växer för närvarande
norrut på 60:e breddgraden i Norden (i höjd med
Oslo-Helsingfors). Pågående klimatförändring med
mildare vintrar och ökad nederbörd gynnar de tre
slideväxterna, inte minst i Europas nordliga länder.
För att särskilja de tre arterna kan man börja med
att undersöka huvudstammar, då jätteslide saknar de
brunröda fläckar som finns hos park- och hybridslide.
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Artikelförfattaren Örjan
Andersson,
medlem i
Umeå Stads
trädgårdssällskap, bredvid
parkslide, en
invasiv växt
vars storlek
effektivt kväver underliggande vegetation. Bilden
från Höllviken,
Skåne.

* Gäller tom 2012-12-31

berg i Japan som växtsamlare, och hade utgått från
Holland där trädgårdskonsten florerade och exotiska
växter stod högt i kurs. Det är troligt att Thunberg var
inblandad i införseln av parkslide till Europa. Från
Holland överfördes växten till England i början av
1800-talet som prydnadsväxt och planterades även i
Botaniska trädgårdar. På lantgodsen hade man stora
parkträdgårdar som mjukt skulle övergå i omgivande
natur. Det som sedan hände i England och Skottland har A.P. Conolly redogjort för, nämligen den
okontrollerade spridningen ut i naturen av parkslide,
som allt tydligare visade sig bli en invasiv växt, under
tiden 1919–1976. Även jätteslidens historiska utbredning i England och Skottland är undersökt för samma
tidsperiod. John Murray skrev 1907 i The English
Flower Garden om parkslide: ” easier to plant than
to get rid of in the garden”. Något som tyvärr gäller
också för hybrid- och jätteslide och även långt norrut
i vårt land.

Bild: Barbro Mannfeldt

I slutet av 1700-talet befann sig Carl Peter Thun-
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Därefter de fullvuxna och stamnära bladens storlek
och form. För säker artbestämning bör undersidan
på bladet undersökas med 20 gångers förstoring,
vad gäller nervers utbredning samt förekomst av
behåring.
Ovanstående plantor sprids i Europa framförallt
vegetativt med djupgående rotsystem som kan gå
djupare än en meter och som också har horisontellt
växande utskott, rhizomer, som bildar nya skott.
vägbeläggningar och ledningar i marken, liksom
strandskydd vid älvstränder. Här är risken för
spridning ännu större eftersom de kan spridas med
hjälp av rhizom- och stamfragment som följer med
vattnet. Även hustomters gräsmattor och häckplanteringar skadas. När spridning sedan sker till naturen
blir det svårt att värdera långsiktig påverkan på den
naturliga miljön. Eftersom slideväxterna bildar täta
bestånd som når upp till flera meters höjd tar de
ljuset från växter som växer lägre.
Vad gäller utbredningen i Norden så är Fallopiaväxter kända från samtliga länder, framförallt längs
den norska kusten, delvis beroende på att Norge har
ett maritimt klimat med mildare vintrar. I vårt land
finns park- och jätteslide med i skriften Invasiva
kärlväxtarter i Skåne utgiven av länsstyrelsen och
hybridslide är omnämnd i Skånes landskapsflora från
2007, ”sällan odlad prydnadsväxt, någon gång vegetativt spridd efter utkast, sannolikt med potential att
bli bofast”. I Smålands landskapsflora från 2007 står
samma växt insamlad från sex utspridda rutor, först
insamlad 1974, ”förbisedd (kanske främst förväxlad
med jätteslide). Förvildad, bofast.”
Vi har funnit hybridslide planterad i kanten av en

mindre radhustomt i Västerbottens kustområde, och
den är välkänd i trakten av Trondheim i Norge. Den
är även känd från andra sidan Bottenviken i Finland.
Ett känt problem är att trädgårdsägare skänker bort
plantor till bekanta utan att förstå att det rör sig om
en invasiv växt som inte ska spridas vidare.
Det är viktigt att förstå invasiva exotiska växters

Bild: Barbro Mannfeldt

Rotsystemets växtkraft är stor nog att påverka

”lag time” (fördröjning) då växten startar med att
etablera sig i sin nya omgivning utan någon tydlig
spridningstendens, något som följer i senare skeden.
Vid förekomst av någon enskild planta som är relativt
nyplanterad kan den försiktigt grävas upp, alla växtdelar måste brännas och får inte läggas på kompost
eller vanlig återvinning. Föreligger bestånd eller en
äldre planta kan den klippas ned till marknivå vid flera
tillfällen under växtsäsongen, upprepat under flera år.
Det finns några införda exotiska växter som inte
är lämpliga som trädgårdsväxter, och vi har ett delat
ansvar härvidlag; växtforskare, politiker, naturvårdsverk, länsstyrelser, kommuner, plantskolor och
trädgårdsodlare. I England finns sedan 1981 naturoch miljövårdslagar som underlättar detta arbete,
och den europeiska växtskyddsorganisationen EPPO
där Sverige är medlem har en lista över invasiva främmande växter som löpande uppdateras. Samtliga här
beskrivna slideväxter finns med på 2012 års lista. Det
handlar om att bevara både trädgårdar och biologisk
mångfald i vår natur.
Örjan Andersson

Umeå

En ung planta
av hybridslide,
Fallopia x bohemica.

En omfattande
referenslista finns
på vår hemsida,
www.tradgard.org.
Gå till tidningen,
klicka på läs mer.

Växttema ger inspiration!
-Kryddor 13-14/4 En helg i örternas tecken med
Eva Olsson från Österlenkryddor.

-Tomat/grönsaksplantor 27-28/4 Rådgivning av
Åke Truedsson ,-dags att plantera tomatplantor.

-Växtskyddstema 25-26/5 Ingrid Åkesson, Jord-

bruksverket hjälper till med rådgivning.
-Rosor 6-7/6 Rosorna i full blom och vi firar rosens
dag. Rådgivning av Lars-Gunnar, Sv.
Rosensällskapet och rosodlare Dirk.

-Frukt & Bär 14-15/9

Experter finns på plats hela helgen.

Gunnebo Trädgård i Skivarp Tel 0411-30201
www.gunnebotradgard.com
2 | 2013 Hemträdgården

39

bild: lise-lotte björkman

Årets nya fröer

Den välbekanta polkagrisrandiga rödbetan ’Chioggia’
finns nu hos flera olika fröföretag.

En drivbänk för att dra upp småplantor kan byggas av pallkragar och glasrutor.

Så, skörda och njut

Nyheter för kökslandet
Färgglada morötter, lättodlad mangold, gula
rödbetor, vit spetskål och mörkviolett palmkål.
Det finns många spännande grönsaker att odla
som ger en palett av färger på tallriken.
Text och bild: Inger Palmstierna

(IH) gör. En äldre smakrik matlök är ’Zebrune’ (IH,
PD). Lämplig att fröså i södra Sverige, längre norrut
är sättlök att rekommendera. Purjolök för kruka är
’Pennie’ (TM), en kortare och tjockare variant. Mer
lik salladslök är purjo ’Nipper’ som skördas som
minilökar efter 10–11 veckors odling, med en mildare
smak än salladslöken.

Färgglada morötter och olika kål
Vissa växter är lättodlade och tacksamma och ger
Intressant är hur det går trender i utbudet av fröer. I
nästan alltid god skörd. Dit hör mangold. Den trivs
år är det mycket rödbetor i gult, morötter i blandade
Vitkål ’Andor’ kan färger, salladslök och vanlig lök samt kål i olika färger
till och med i en lerjord och om man förodlar småfås med ekoloplantor blir det ännu lättare. Trots att mangold är
och former. Färgämnena är inte många, det finns
både vacker och lättodlad är utbudet av sorter inte så giskt framtaget
rödvioletta och gulorange, men de anses vara extra
frö.
stort. ’Feurio’ (LF) är en sort förädlad för våra ljusa
hälsosamma. Morot i blandade färger finns i ’HarBild: Lindbloms frö.
lequin’ (BN), ’Healthy Coloured Collection’ (TM),
sommarnätter och den är bättre än de traditionella
’Rainbow’ (TM), lila är ’Deep Purple’ (IH), vit är
rödskaftade varianterna. Liksom för rödbetor är det
’White Satin’ (RB) och alldeles normalt orange är den
värt att kosta på sig bra sorter som kan sås tidigt utan
prisbelönta köldtåliga ’Eskimo’ (PD, TM).
att de går i blom, som ’Boltardy’ (RV), och ’Boston’
Kål finns både vit, röd och gulaktig men inte alla
(PD) som är en vidareutveckling av den sorten. Vill
typer i alla färger. Spetskål eller sommarvitkål finns i
man inte gallra rekommenderas ’Moneta’ (TM). Av
vitt ’Merlin’ (SS) samt ’Duchy’ (TM) och rödvioletta
gula rödbetor finns ’Golden Detroit’ (PD), ’Golden’
’Kalibos’ (RV), inte någon av dem helt ny, men de är
(RV) och ’Boldor’ (PD). Den numera välbekanta rödvitrandiga ’Chioggia’ är ny hos AH, JS och SS.
goda. Stilig och nyttig grönkål finns grön som ’Westland Winter’ (RV) och i rödviolett ’Redbor’ hos flera
Lök och salladslök
företag. Den pampiga svartkålen eller palmkålen
Lök och salladslök är också otroligt lättodlat. Man
’Nero di Toscana’ (AH, WW) kommer också i en utvald form kallad ’Black Magic’ (LN, PD, SS). Den nya
kan så lök tidigt och skörda salladslöken efter behov
sorten är lite mindre och krispigare, mer köldtålig
så snart som blasten växer till. Den blir ungefär som
och ännu stiligare. Köldtålig savoykål är ’Supervoy’
gräslök men sår man tillräckligt mycket kan en del
(TM) med mörkt gröna täta huvud. Av vanlig vitkål
få stå oklippt och växa till. ’Slender Star’ (PD) är ny i
finns sorter för lagring som ’Langedijker Bewaar’
sortimentet och sväller inte upp vilket däremot ’Bajkal’ (IH) och den snabbväxande lilaröda ’Purplette’
(HH, WW), vitkål att äta direkt är ’Derby Day’ (RF)
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AH=Albertines Have
BN=Bröderna Nelson
HH=Hammenhög
IH=Impecta Handels
JS=Johnsons Seed
LF=Lindbloms frö
LN=Lord Nelson
NG=Nelson Garden
PD=Plants of Distinction
RB=Runåbergs
RV=Rara Växter
SS=Sutton Seeds
TM=Thompson & Morgan
WW=Weibulls
ÖP=Örtagårdens Plantskola

och ’Sir’, (TM), riktigt liten är ’Mon Petit’ (JS).
Rödkål för lagring är ’Rococo’ som har mycket täta
huvuden och ’Topas’ (båda LF). För den som vill odla
vitkål helt ekologiskt finns ’Andor’ (LF) som ekologiskt frö. Mängder med broccoli och brysselkål lanseras också. Broccoli kan vara av flera typer med många
små buketter eller få stora. ’Volta’ (LF) för tidig skörd
och ’Quinta’ (LF) för sen skörd, bägge gröna sorter.
’Petit Posy’ (JS) är en sorts mellanting av bryssel- och
grönkål med öppna små buketter kring en stängel.
Broccoli finns också i blandning ’Petit Posy Mix’ (PD)
av gröna, purpur- och tvåfärgade buketter. Minivarianter av blomkål är ’Amazing’ (TM). Majrova ’Purple
Top Milan’ (RV), ’Royal Crown’ (PD) samt kålrot
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Lök och salladslök är lättodlat,
men håll efter
ogräsen. Flera
nya sorter finns i
sortimentet. Man
kan så lök längst
i söder. Sättlök,
som på bilden,
rekommenderas
för största delen
av landet.

’Tyne’ (TM) är nya sorter av riktigt gamla kulturväxter som odlats under lång tid.
Squash och pumpa
Typiskt för den nya odlingsvågen är att squash och
vintersquash uppskattas mycket. Lättodlade och ger
stor skörd, dessutom går frukterna att lagra en tid.
Här finns både nya och gamla sorter att välja bland.
Det som i England kallas för butternut är en fast pumpa med segt skyddande skal. Innanför skalet finns
dock ett läckert smörigt kött med en aning nötsmak.
’Hunter’ (PD, SS) är en helt ny engelsk sort. ’Uchiki
Kuri’ (RV) är en av de äldre och jämförbar med den
är ’Solor’ (LF) som ger likartade men något mindre ➤
41

Ät
Årets
dinnya
trädgård
fröer
»Snabbodlade är alla olika sorters blad av sallat,
spenat, rödbeta, rucola och ängssyra.«

Th: Pampig i
grönsakslandet
är svartkålen.
I mitten: Det
finns en rödfärgad grönkål som
heter ’Redbor’.
Ängssyra är en snabbodlad bladgrönsak.

➤ frukter. Myskpumpa kräver lite mer värme och är inte
riktigt lika lätt att lyckas med, men ’Long de Nice’
(RB) ska kunna ge mogna frukter upp i zon 2. Köttet
beskrivs lockande som lite sött med arom av avokado
och muskot, dessutom ska den gå att lagra.
Värmekrävande bönor
Lite mer värmekrävande växter som bönor och pumpa får ses som det där lilla extra. Vax- och brytbönor
kräver en varm jord innan de kan sås. Ett enkelt sätt
att få tidigare skörd är att förodla dem i kruka, det
kräver inte så stor insats. Låg brytböna ’Hildora’ (PD)
är motståndskraftig mot svampsjukdomar, ’Sansoucy’ (TM) vars bönor sitter ovan bladverket är lättplockad, ’Mascotte’ (SS) passar i kruka, ’Merveille de
Piednete’ (AH) är extra späd liksom ’Nautica’ (RV)
som kallas salladsböna. Vaxbönan ’Serpedor’ (IH)
är låg och ’Goldmarie’ är en hög skärvaxböna (IH).
Rikgivande är störbrytbönan ’Vesperal’ från LF, som
också erbjuder intressanta sorter av kokböna, som
’Black Turtle’ och ’Cannellino Lingot’. Svartvit är
’Yin Yang’ (IH) som antingen äts som brytböna eller
torkas. Rödgulbrokiga ’Borlotto Supremo Nano’ (RV,
WW) äts som brytböna, spritböna och kan frysas
spritad. Dekorativ är rosenböna, även kallad blomsterböna, som också ger delikata bönor. Blommorna
är läckert röda, som hos ’Enorma’ (LF, PD), ’Bench-
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AH=Albertines Have
BN=Bröderna Nelson
HH=Hammenhög
IH=Impecta Handels
JS=Johnsons Seed
LF=Lindbloms frö
LN=Lord Nelson
NG=Nelson Garden
PD=Plants of

Distinction

RB=Runåbergs
RV=Rara Växter
SS=Sutton Seeds
TM=Thompson &

Morgan

WW=Weibulls
ÖP=Örtagårdens

Plantskola

Rödgulbrokiga
borlottobönor.

master’ (SS), ’Liberty’ (PD), ’Windsor’ (JS), rosa eller
tvåfärgade som hos ’Tenderstar’ (TM). Ännu mer
värmekrävande är långböna även kallad sparrisböna
(släkt med snäckböna). ’Metro Marrone’ (WW) som
ger särskilt långa bönor.
Bondbönor är också en nygammal växt som kan sås
betydligt tidigare och gror i kallare jord. Nya sorter
är spädare än äldre typer och lämpar sig att äta färska
som ’Robin Hood’ (PD, TM). Likaså kan sockerärt
och brytsockerärt sås långt innan brytbönorna går i
jorden. Nya sorter är ovanligt men ’Sweet Horizon’
(LF, SS) verkar lovande. Gammal och köldtålig är
’Half Pint’ (PD). Riktigt tidig brytsockerärt är ’Sugar Bon’ (LF) och ’Delikett’ (IH) som ger rik skörd.
Märgärt ’Karina’ (RV, WW) som kan sås tidigt och
snabbodlade ’Maxigolt’ (LF) är också nyheter i sortimentet.
Salladsgrönsaker
Snabbodlade är alla olika sorters blad av sallat,
spenat, rödbeta, rucola och ängssyra. Även för dessa
ska det vara flera färger och många nya sorter finns.
Röd är bataviasallat ’Merlot’ (IH), och ’Mazurrosso’
(TM), grön är isberg ’Calmar’ (BN), bindsallaten
(romansallat) ’Lobjoits Green Cos’ (LN), ’Tamburo’
(TM), plocksallat ‘Mazur’ (TM), ‘Garrison’ (RB),
’Skipper’ (LF) och tvåfärgad den spännande sallaten
’Cegolaine’ (LF).
Dekorativ i färg är rucola ’Dragons Tongue’ (LN)
grön med röda bladnerver, ’Gourmet’ (JS) är helgrön
liksom ’Pegasus’ (SS). Rödbladig sandsenap med
kryddig smak har ’Rouge Metis’ LF, som också kan
klippas i sallad och helst skördas späd. Blodskräppa
(LN), också kallad trädgårdssyra, med röda nerver
är flerårig och mycket dekorativ i rabatten. Ännu en
gammal nyttoväxt som nylanseras är portlak (WW)
med små feta blad och krispig textur. Släkt med
prydnadsväxten portlak, som också den väcker nytt
intresse.
Spenat har fått ny popularitet tack vare de små påsar med färska blad som säljs i livsmedelsbutikerna.
Lätt att odla och klippa, bara man har sorter som inte
går i blom direkt. Nya är ’Amazon’ (TM) och ’Kansas’
(TM).
Söt som socker är sötflockel (BN, LN, NG, SS),
även kallad stevia. Man får inte marknadsföra den
som matväxt men frö finns att odla som dekorativ
växt. ❁
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Besöksträdgård

Lotta med skurhink. I bakgrunden
syns nedersta
terrassen ovanför
huset med bergenia. Bilden tillhör
Anders Berglund.

Fjällträdgård väcks
ur törnrosaslummer
Blomster-Lotta, eller Charlotta Berglund, anlade en unik trädgård vid
fjällets fot i Ammarnäs i Västerbotten dit folk vallfärdade på 1920-talet.
Trädgården väcks nu sakta till liv igen.
Text: Mariana Mattsson
Bild: Reginald Scholz

Det är mitten av juli och vi vadar fram
genom ett blåvitt hav av stormhattar och
hundkäx. Rosa och lila syrener blommar med snöklädda fjäll som effektfull
bakgrund. Terrasser byggda av skifferstenar göms under sly och ogräs, och tätt
tryckta mot dess fot har bergenia, ormrot
och riddarsporre sökt skydd och håller
sig envist kvar trots den tuffa konkurrensen. Den unika Ammarnäsrosen med
sin fina klockform blommar för fullt. Det
är svindlande vackert. Aningen vemodigt,
men mest kraftfullt och imponerande. En
slumrande sagoträdgård som förtrollar
och förför med sin vilda skönhet.
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Här i den lilla byn Ammarnäs, i det
övre nordvästra hörnet av Västerbottens
län och vacklande på yttersta gränsen
av zonkartans odlingszon 8, började
Charlotta Berglund på 1920-talet att
tillsammans med sonen Alfred anlägga
en blomstrande lustgård i den karga
fjällmiljön.
Växter via brevkorrespondens
Det var den språkbegåvade Alfred som,
genom sin omfattande brevkorrespondens med hela världen och längre fram
via sina utlandsresor, fick plantor och
frön att anlända till fjällbyn vid vägs

ände. Och det var den PR-sinnade och
utåtriktade Lotta som fick besökare att
vallfärda hit för att beskåda miraklet på
Hemträdgården 2 | 2013

Målet är att restaurera, bevara, komplettera
och utveckla Blomster-Lottas trädgård.

Bergsrosen tittar ut över fjällen.

Bergeniaplantorna i dag, där de sökt skydd nära skiffermuren.

fjället. Lotta blev tidigt änka med fyra
barn att försörja, så våffelförsäljningen
till besökarna var nog ett välkommet
bidrag till den knappa ekonomin. Att
trädgården var berömd vittnar alla
bevarade foton om. Där står Lotta
och plirar mot fotografen mellan lärk,
cembratallar och blågranar som inte var
större än hon själv – och Lotta var bara
en tvärhand hög.
Tusentals växter
Tack vare det rika bildmaterialet går
det att se trädgårdens uppbyggnad men
också att identifiera en hel del av de
växter som fanns i trädgården: brandgul
lilja, bukettanemoner, Prins Gustafs
öga, sibirisk vallmo, pioner, flikrabarber,
kungsljus, silverarv, till och med ett
blommande äppelträd. Göte Haglund,
senare känd som initiativtagare till
Göteborgs rosarium, tjänstgjorde på den
tiden som präst i Ammarnäs och han
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berättar i boken ”Folk i Fjällby” att det
fanns tusentalet växter i Lottas trädgård.
Nu är träden från fotona gigantiska,
och med sitt annorlunda barrverk
kontrasterar de mot den omgivande
granskogen. För i dag är det mest träden
som återstår av Lottas trädgård. Alfred
flyttade till Skåne 1959 och Lotta dog
1974. Trädgården blev en hästhage, den
förvildades och försänktes i en djup
törnrosaslummer. Går det att kyssa liv i
den igen, är det många som har undrat.
Genom de upprepade inventeringar av
trädgården som genomförts 2008–2010
för POM, Programmet för Odlad Mångfald, och de växtfynd som gjorts här eller
hos dem som bevarat blommor från
trädgården, har en önskan väckts hos
många att på något sätt varsamt lyfta
fram denna trädgård ur dvalan. Nu ska
denna vision bli förverkligad.
En av dem som visat ett stort intresse
för en rekonstruktion av trädgården och

vilja att återskapa den som ett besöksmål i Ammarnäs är den nuvarande
ägaren Anders Berglund, som är son till
Alfred och sonson till Lotta. En viktig
förutsättning för att göra en restaurering hållbar för framtiden.
– Jag skulle vilja att människor åter
kunde få komma till den här platsen,
uppleva dess skönhet och ta del av berättelsen om Blomsterhem, säger Anders.
Kontakt togs med länsstyrelsen i
Västerbotten för att undersöka om det
fanns möjligheter för ett sådant projekt.
Länsstyrelsen gav då i uppdrag åt oss,
mig och Reginald Scholz, att genomföra
en förstudie för att undersöka förutsättningar, behov och möjligheter till
en rekonstruktion, bland annat vilka
fysiska åtgärder som var möjliga, samt
andra utvecklingsmöjligheter, som t ex
hur trädgården kunde sammanbindas
med andra projekt och turistsatsningar,
och bidra till trädgårdsaktiviteter i Ammarnäs. Konkreta tidsperspektiv och
finansieringsbehov skulle också anges.
Goda förutsättningar
Förstudien kunde konstatera att
förutsättningarna var utomordentligt
goda för en rekonstruktion av BlomsterLottas trädgård. För det första på grund
av själva trädgården, med dess historia,
rika bilddokumentation och de rester
som ännu återstår. För det andra en
ägare med intresse, vilja och kunskap att
genomföra projektet. För det tredje det
stora engagemang och stöd som projektet får av byborna. I Ammarnäs finns ett,
jämfört med andra fjällbygder, mycket
starkt och långvarigt intresse från
ortsbefolkningen för trädgårdsodling.
Här finns ju den berömda Potatisbacken,
där man odlat potatis sedan mitten av ➤
45

Nu är träden från fotona gigantiska, och med sitt annorlunda
barrverk kontrasterar de mot den omgivande granskogen.

Lärk och blågranar.

Den unika ”Ammarnäsrosen” med sin fina klockform på blommorna.

Ormbunkar och stormhattar mot fjäll.

➤ 1800-talet! En monokultur som i sig är
något enastående anmärkningsvärt. Och
för det fjärde att det väl kompletterade
andra satsningar och befintlig verksamhet i Ammarnäs. Genom att projektet
därmed hade fyra ben att vila stadigt
på, fanns förutsättningarna för att det
skulle bli framgångsrikt och varaktigt.
Med förstudien som underlag gjordes
en projektansökan med Anders Berglund som projektägare till länsstyrelsen
i Västerbottens län inom den åtgärd som
kallas Utvald Miljö inom Landsbygdsprogrammet. Projektet pågår 2012–2014
och delades upp i två delar. Ett projekt
som inriktas på fysiska restaureringsåtgärder samt informationsproduktion,
och ett som inriktas på arrangemang och
kunskapsspridande aktiviteter.
Anpassning till nutid
Ett komplett återställande av trädgården låter sig omöjligt göras av flera skäl,
bl a skötselnivån, eftersom ingen längre
bor på gården och ständigt kan hålla
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trädgården i topptrim, men också för
att växtmaterialet inte finns kvar i sin
helhet, samt att det ursprungliga huset
brunnit ner och röjts bort, och senare
ersatts av en stuga av mindre dimensioner. Förslaget till restaurering utgick
från dessa förändrade förutsättningar
och tog fasta på de möjligheter till återställande och bevarande samt komplettering och utveckling som ändå fanns.
Trädgården tillgängliggörs med så enkel
skötsel som möjligt, så att användningen
som utflyktsmål med plats för enkla
arrangemang är möjlig bredvid det nuvarande nyttjandet som sommarstuga. En
skötselplan liksom avtal med kringliggande fastigheter gällande nyttjande
kommer också att upprättas. Men den
fysiska restaureringen är bara en del av
projektet. Information om och aktiviteter i trädgården är en lika viktig del.
Restaurera och utveckla
Målet är att restaurera, bevara, komplettera och utveckla Blomster-Lottas
trädgård. Restaurering och bevarande
sker genom att några utvalda delar av
trädgården återskapas, medan andra
lämnas i det förvildade skick de är
nu. Rosor beskärs, balsampopplarnas
framfart begränsas och sly röjs bort. Terrassmurar rustas upp, befintliga växter
”rehabiliteras” genom att plantorna
rensas från ogräs och förses med ny jord.
Växter som hittats i andra trädgårdar
och som ursprungligen härstammar från

trädgården återplanteras.
Komplettering sker genom insatser
som tillgängliggör området för besökare, som parkering, sittplatser, dass,
skyltning av befintliga träd och buskar
på platsen samt inrättande av informationsutställning i den gamla lagården.
Och utveckling ska ske genom arrangemang, guidningar och kunskapsinriktade insatser som t ex främjar intresset
för växter för alpina miljöer.
Förmedla berättelse
Syftet med projektet är tredelat. Det vill
förmedla berättelsen om en makalös
trädgård på en osannolik plats och de
människor som skapade detta paradis
i fjällvärlden, väcka förundran och beundran över både människans kreativa
skaparglädje och växternas obändiga
livskraft. Det vill framhålla växterna som
härdat ut under tuffast möjliga förutsättningar, och som därigenom kan vara
en viktig källa till inspiration för trädgårdsägare i dag när det gäller att välja
växter som trivs och frodas i vårt klimat.
Och det vill visa trädgården som en social plats, en mötesplats för människor,
precis som det var på Lottas tid.
Som besökare ska man både kunna få
en uppfattning om hur trädgården en
gång sett ut, och också få uppleva hur
skör denna av människan kultiverade
yta är den dagen den vårdande handen
inte längre finns där. Kanske väcks en
känsla av vemod och sorg över en av
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Potatisbacken i Ammarnäs – utsedd till Sveriges åttonde underverk, och Lapplands motsvarighet till tyska vinsluttningar
och italienska olivlundar.

naturen återtagen jordplätt och mödans
förgänglighet, men också känslan av förundran över hur vissa växter ändå envist
hållit sig kvar trots kampen mot ogräs
och sly, och genom detta fås en djupare
respekt för kultur i samklang med natur,
samt inspiration till egen djärvare och
modigare odling.
Framsynt satsning
Anders Berglund och hans syster Åsa
Hagberg har dragit igång ytterligare ett
projekt kring trädgården. De har gjort en
serie sånger om Blomsterhem, som nu
ska spelas in på CD och som kommer att
lanseras under Kulturhuvudstadsåret
som Umeå står värd för 2014.
Då kommer också Blomster-Lottas
trädgård att återinvigas. Detta sker
helgen 9–10 augusti 2014, i direkt anslutning till Riksförbundet Svensk Trädgårds sommarmöte i Umeå och Lycksele, vilket ger utmärkta möjligheter
för deltagarna att förlänga sin vistelse
och inkludera Blomster-Lottas samt
andra spännande trädgårdsbesöksmål i
Lappland.
Man kan inte annat än glädjas över
att länsstyrelsen i Västerbottens län har
förstått värdet av detta unika gröna kul-

turarv i fjällvärlden, och velat satsa på en
restaurering. Det är långt ifrån självklart
med en sådan insikt. I vårt land har det
hortikulturella trädgårdsarvet inget
skydd och det finns flera värdefulla trädgårdar som går ovissa öden till mötes,
beroende på nya ägares nycker och brist
på kunskap. Desto mera imponerade att
det just är i Västerbotten med ett tufft
odlingsklimat som länsstyrelsen gör
denna trädgårdssatsning. Eller kanske
är det just därför att de bevarandevärda
trädgårdarna i norr är så få som insikten

om deras stora betydelse finns?
Blomster-Lottas trädgård har unika
kvaliteter som gör den kvalificerad att
bli ett trädgårdsbesöksmål utöver det
vanliga. En trädgård i fjällmiljö är en
paradox som förstås skapar nyfikenhet,
men som också kan inspirera till insikter
om växtvalets betydelse för olika miljöer
för att få en trädgård som utnyttjar
platsens möjligheter och fördelar till
fullo. Blomster-Lottas trädgård visar
att enastående trädgårdar kan anläggas
överallt, även i extremt tufft klimat. ❁

Anders Berglund och lillasyster Åsa
hjälper farmor Lotta och pappa Alfred
att vattna i trädgården. Bilden tillhör
Anders Berglund.
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Nordiska trädgårdar – Stockholmsmässan 11–14 april

Ät din trädgård

– hämta inspiration hos Svensk Trädgård!
Du hittar oss i monter A40:21 på Rådgivningsgatan, som i år är
flyttad till den ljusare, östra delen av A-hallen, i andra ändan
av hallen mot tidigare år. Vårt tema är den ätliga trädgården
och montern är uppbyggd på ett lättsamt sätt med växter och
inspiration för både öga och gom. Här kan du:
❁ Så ärtor och provsmaka ärtskott
❁ Vinna på din kunskap om trädgårdens grödor
❁ Rådgöra med trädgårdsrådgivare
❁ Köpa Hemträdgården och våra populära särtryck förmånligt
❁ Träffa medlemsservice och andra trevliga trädgårdspersonligheter

Program och Öppna föredrag
på mässans scener med anknytning till Svensk Trädgård
Torsdag 11 april

Lördag 13 april

10.30 Ät din trädgård, AnnCatrin Thor, scen Ätbart
11.00 Trädgårdens eldsjäl, Gunnel Carlson, Inger Ekrem, scen
Pelargon
11.30 Beskära fruktträd, Henrik
Morin och Ann-Catrin Thor,
praktisk förevisning, FOR-torget A42:36 på Rådgivningsgatan
12.30 Samtal med trädgårdsrådgivare, FOR, Gunnel Carlson, scen Botanisera
15.00 Ätliga växter i
perennrabatten, finns det?
Johnny Mattson, scen Ätbart

11.00 Inte bara mandelpotatis
och vin, Reginald Scholz, scen
Ätbart
12.30 Samtal med trädgårdsrådgivare, FOR, Gunnel Carlson, scen Botanisera
14.30 Ät din trädgård, LiseLotte Björkman, scen Ätbart
15.30 Odla mer ovanliga
grönsaker, Åke Truedsson, scen
Ätbart

Fredag 12 april

11.30 Ätliga växter i perennrabatten, finns det? Johnny
Mattson, scen Ätbart
12.30 Samtal med trädgårdsrådgivare, FOR, Gunnel Carlson, scen Botanisera
14.30 Ät din trädgård, AnnCatrin Thor, scen Ätbart
15.30 Inte bara mandelpotatis
och vin, Reginald Scholz, scen
Ätbart
15.30 Beskära fruktträd, Henrik
Morin och Ann-Catrin Thor,
praktisk förevisning, FOR-torget A42:36 på Rådgivningsgatan

Nya medlemmar
välkomnas
Under mässan är det extra
förmånligt att gå med i
en trädgårdsförening och
nya medlemmar får en
välkomstpresent. Ta med
dina bekanta och introducera dem i vår givande
trädgårdsgemenskap!

Trädgårdens
eldsjäl till?
Utmärkelsen Trädgårdens
eldsjäl, ett pris instiftat
av Riksförbundet Svensk
Trädgård, delas ut för
femte gången. Prisutdelare är Gunnel Carlson,
torsdagen 11 april kl. 11.00
på scen Pelargon.

Hämta medlemspresent
Alla medlemmar som besöker vår monter får en
ätlig present med växtkraft samt vårt nya faktablad
Byt växter– inte skadegörare! Visa medlemskortet.

✂

Det händer i montern

Entrébiljett

www.tradgardsmassan.se

Söndag 14 april

11.00 Ät din trädgård, Ann-Catrin Thor/Lise-Lotte Björkman,
scen Ätbart
12.30 Odla mer ovanliga
grönsaker, Åke Truedsson, scen
Ätbart
12.30 Samtal med trädgårdsrådgivare, FOR, Gunnel Carlson, scen Botanisera
15.00 Beskära fruktträd, Henrik
Morin och Ann-Catrin Thor,
praktisk förevisning, FOR-torget A42:36 på Rådgivningsgatan

Med reservation för ändringar.
Kupongen ger dig 50 kr rabatt
på inträdet till mässan.
Klipp ut.

Trädgårdsmässan
på Stockholmsmässan i
Älvsjö 11-14 april 2013
Specialpris 90 kr

(ord.pris 140 kr)

för medlemsföreningar i FOR, FritidsOdlingens Riksorganisation

Namn:
Företag/Organisation:
Adress:
Postnr/Ort:
Tel:
E-mail:
Jag vill inte ha information om Trädgårdsmässan via e-mail
I samarbete med FOR, FritidsOdlingens Riksorganisation. Biljetten kan ej kombineras
med andra rabatter. Kopierad biljett gäller ej som inträde.
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Rådgivarna svarar
Norr.

Av: Lise-Lotte Björkman och Ann-Catrin Thor

Riksförbundet Svensk Trädgårds rådgivare svarar på dina frågor
tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 9–12, onsdagar dessutom kl 13–16.
Ring 08-758 86 36 eller e-posta radgivning@tradgard.org

Skog på tillväxt.

Klippt häck.

”Bryn” med
högre och lägre
buskvegetation.

Träd i gruppering.

Förslag till utformning av plantering i gränsen mot skogsparti.

Vad ska man
plantera i tomtgräns mot skog?
Fråga: Min trädgård grän-

Bild: Lise-Lotte Björkman

sar åt två håll mot en halvt
uppvuxen skog med granar,
tallar, stenar och bergsknallar.
Jag funderar på att markera
tomtgränsen på något sätt.
Men stängsel och staket tycker
jag ser trist ut. Men det finns
gott om småplantor av gran,
ek, rönn, fura, björk, enar, oxel
m m överallt. Kan man sätta
en naturhäck av dessa växter
eller är det bättre med fläder,
hassel eller kornell som ändå
kan smälta in i naturen? Gärna
något ätligt. Tomtgränsen är ca
50 meter på ena hållet och dubbelt så lång på långsidan. Om
jag sätter en naturhäck, ska den
då stå på en linje eller lite huller
om buller?

”Glänta”
med solitärträd
och låg undervegetation.

Tomtyta.

”Bryn”.

Skog på
tillväxt.

Klippt
häck.

Solitärträd.

”Bryn” med
trädgårdsväxter med bär.
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Svar: Det är inte lätt svara

utan att ha sett trädgården,
omgivningen eller veta var i
landet trädgården finns, så
se svaret som vägledande
och modifiera och utforma
efter befintliga förutsättningar. Förhoppningsvis kan
svaret inspirera även andra
trädgårdsägare med skogen
inpå till mera naturlika gränsmarkeringar. För som gräns
skulle jag försöka få till en så
naturlik och naturlig inramning som möjligt, men som
uppfyller önskade funktioner
och samtidigt ger trädgården
liv och rumskaraktär.
Använd avsnitt med klippta formationer, där du vill
skapa extra skydd
och inramning,
i kontrast

med mer friväxande buskage
med brynkaraktär. Till detta
använder du i första hand
naturligt förekommande vegetation. De klippta häckpartierna behöver varken vara
planterade i raka led, jämnt
breda eller höga. Lämpligen
kan städsegrön gran eller
lövfällande måbär användas
för detta ändamål.
I de friväxande buskpartierna planteras högre
vegetation mot den uppväxande skogen och lägre i den
soligare framkanten, för att
få en mjuk övergång mot
tomten och trädgården. Som
högre vegetation är t ex rönn,
hagtorn, skogsolvon och
hassel lämpliga. Medelhöga
är slån (skjuter rotskott)
och nyponros vars frukter
dessutom kan användas. Som
lägre buskage kan t ex lägre
enar, skogstry eller friväxande måbär användas.
Önskade fläder och andra
trädgårdsbuskar med bär,
som t ex bärhäggmispel och
slånaronia placeras bäst i
ett mera trädgårdsnära läge
av gränsmarkeringen och
kan passa som avslutande
buskage mot den befintliga
häcken.
Var i tomtgränsen och hur
stora de olika gränselementen görs beror helt på hur
naturen och din trädgård
ser ut. På något ställe, där
bakomliggande skogsnatur
är extra intressant med
kanske större stenblock, berg
i dagen och möjlighet till fina
solitärlövträd, kan i stället
en öppnande glänta passa.
Som större solitärträd kan
björk (växer förhållandevis

Befintlig häck.

snabbt), oxel och ek lämpa
sig och medan den dekorativa
rönnen blir ett mindre träd
och placeras i en gruppering
för sig eller i framkant.
Befintliga lövfällande
växter flyttas bäst tidig vår eller sen höst. Gran går bra att
flytta även i augusti så att de
hinner rota sig inför vintern.
Småplantor, där man kan få
med stor del av rotsystemet,
och som man sedan sköter
om med vattning och skuggning mot stark sol, går att
flytta lite när som helst på
året.

Vad gör jag med
stamskotten på
mitt olivträd?
Fråga: Jag har ett olivträd inne
som har överlevt vintern. Det
har t o m kommit flera skott på
stammen och de växer med full
fart och är 40–50 cm långa.
Men jag misstänker att kronan
inte mår så bra för alla löv faller
av och den ser torr ut. Ska jag ta
bort stamskotten eller hur gör
jag för att behålla mitt olivträd?
Svar: Vill du ha olivträdet
som ett träd med krona tar du
bort skotten på stammen och
klipper in kronan. Men det
kan vara som du befarar att
kronan har dött (torra grenar
utan grönt under barken och
ingen nytillväxt, är tecken på
det). Då får du börja om med
de nya stamskotten och då
ska du inte ta bort dem, men
klippa in dem så de förgrenar
sig. Och kanske kan du forma
till en ny krona längre ner på
stammen.
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Bild: Inger Linder Bolander

Vad har hänt med
daggkåporna?

Svar: Det är inte torka och

det är ingen skadegörare som
angripit dina daggkåpor utan
det är en frostskada som uppstår när små vattendroppar,
som växten själv utsöndrar så
kallad guttation, fryser. Fenomenet kallas guttationsfrost
(enligt uppgift från Sveriges
lantbruksuniversitet) och
frysskadan framträder när de
första bladen börjar växa till
sig. Skadan är avgränsad och
kommer inte att sprida sig.

Daggkåpa med skador.

Och senare under säsongen
kommer den inte att märkas i
den frodiga bladmassan som
daggkåpan får, så det är inget
att oroa sig för!

Bild: Lise-Lotte Björkman

Fråga: Jag har en lång rad med
daggkåpor vid garageuppfarten. De senaste två vårarna har
bladen fått fula, bruna kanter.
Det ser ut som de torkat, men
jag trodde daggkåpa klarade det
mesta! Vad har drabbat dem?

När ska lavendeln
klippas?
Fråga: När ska man klippa ner
lavendeln och hur mycket? Jag
har även hört att man skall dela
på lavendeln, stämmer det?
Svar: Lavendel är en halv-

buske och blir med tiden mer
och mer förvedad och glesare
nedtill. För att undvika det så
klipper man ner den regel-

Bäst i test: Grensågen

Silky Pocket Boy

Silky Pocket Boy 170 är Bäst i Test
enligt Råd & Rön. Det tycker vi med!
Grensågen passar både trädbeskärning och friluftsliv. En smidig såg som
klarar både små och stora grenar.
Grönyte-Konsult är Skandinavisk Generalagent för Silky.
Produkter av högsta kvalitet, hållbarhet, ergonomi och
effektivitet. Snabba leveranser och personlig service.

bundet, varje till vart tredje
år. Detta görs ungefär i slutet
på april, strax innan den
vaknar och börjar växa. Klipp
ner hårt till ca 3 cm för att
hålla den som en ”ung” fräsch
planta. Däremot passar det
inte att dela lavendel men vill
man få fler nya plantor är den
lätt att föröka med klacksticklingar, som tas på våren
eller efter blomningen.
Klipp ned lavendeln hårt för att
slippa att den blir gles nedtill.

018-15 26 00
Ring samma nummer och få svar på dina trädgårdsfrågor
av någon av FORs rådgivare. Rådgivartelefonen är öppen
alla vardagar hela sommaren, även kvällstid vissa dagar.

Gör ditt eget
snigelmedel!
Med enkla medel och billiga
ingredienser blandar du själv
till ett effektivt ”snigelöl” att
använda i dina fällor.
Recept och tillbehör på
www. slugdrug.se

Tel 023-296 55 · www.gronytekonsult.se
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En hortikulturell bildningsresa
Av Mariana Mattsson

Tre små ting fick mig så små-

ningom på andra tagetestankar.
Gunnel Carlson tog det första
steget till att göra mig till en bättre människa på tagetesfronten.
Hon gav mig nämligen en påse
med frön till Linnétagetes, för
eftersom jag sysslade så mycket
med kulturarvsväxter tyckte hon att jag borde odla
just den, då den faktiskt har anor från 1700-talet. Med
den motiveringen (och Gunnel själv) var det förstås
svårt att stå emot.
Något senare besökte vi en höst Enköpings parker
och i en av studenternas trädgårdar fanns en otroligt
vacker plantering där styva tageteskuddar parats
ihop med luftigt svansfjädergräs. En komposition
som totalt förändrade synen på tagetesens inneboende möjligheter!
Men till slut var det vår
husfärg som fick mig att kapitulera och bjuda in tagetes
till min trädgård. Till den
ockragula fasaden med bruna
detaljer var det bara växter i
orange, koppar och purpurbladigt som gjorde sig själva
och huset rättvisa. För en lilaälskare som jag var det bara
att bita ihop och leta orange
växter. Gissa vilken blomma
jag stötte på först? Så nu har
jag försiktigt börjat vänja mig
vid tagetes i mindre doser för
att hantera min tagetesallergi. Men jag har fortfarande
ett definitivt krav: de måste
ha en enhetlig färg på blommorna. Jag avskyr mixade
färgblandningar.
Kryddtagetes, Tagetes
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Inte bara
tagetes
tenuifolia, visade sig vara en riktig hit. Den har en tät
och kompakt form, blommar hela sommaren och
lämnar inga blöta överblommade blaffor efter sig
utan städar sig själv. Suverän! Jag har redan köpt in
frön till tre olika sorter för detta år. Här ska det bli
tagetesfrossa på terrassen! Sorten ’Honeycomb’ får
också godkänt. Och så förstås ’Jolly Jester’ - Linnétagetesen som jag fick av Gunnel. Den är lite högre och
växer mera luftigt och spretigt så den passar fint ihop
med något prydnadsgräs alternativt strama blodröda
Cordyline, pärlhirs eller nyzeeländskt lin.
På Kulturbotan i Lycksele har vi en enda plantering
med sommarblommor. Det är den så kallade Solromben, som hämtat sin inspiration från samisk kultur.
Romben i mitten på den samiska trumman symboliserar solen, och överförd till trädgårdsform uttrycks solens värme och glöd i starka, varma, orange
nyanser. Där passar tagetesen perfekt för ändamålet. Förra årets plantering blev dessvärre tämligen
misslyckad. Den kalla och våta våren och sommaren
gjorde att plantorna växte bakåt och krympte i tvätten. Jo, det är sant. En månad efter utplantering var
de mindre än när vi satte ut dem ... Allt blir inte alltid
som man planerat, det vet alla trädgårdsmästare!

Varför avskyr vi
vissa växter, dömer
ut dem fullständigt
och bestämmer oss
kategoriskt för att
aldrig någonsin odla
dessa i vår trädgård?
Det är temat för årets
krönikor i Hemträdgården av Mariana
Mattsson. Hon bjuder
på rika exempel på
växtantipatier ur sitt
eget trädgårdsliv, men
serverar också effektiva botemedel mot
dylika blomsteraversioner. Hon visar
hur en omvärdering
faktiskt är möjlig
genom den tuffa
processen att fostra
sin egen trädgårdssjäl.
Allt enligt devisen:
Det finns inga fula
växter, bara fula
användningssätt.

ska jag också hemfalla åt att odla petunia?
För lika tydligt som jag
minns tagetesrabatterna så
kommer jag ihåg farmors
betongkrukor med petunior
i en salig färgkompott. De
kladdiga blommorna tyckte
jag då och tycker fortfarande
känns äckliga. Men det finns
ju en sort som är lila med blå
ådror. Och en ny polkagrisrosa med fransig kant. Kanske jag ändå skulle våga mig
på ett litet försök? Bara en
enda kruka förstås, på prov.
För tänk om jag plötsligt förvandlas till en petuniatant
som odlar svarta petunior,
rödbladig batat och orange
tagetes – hjälp! ❁

Nu är spänningen olidlig:

Bild: Reginald Scholz

O

m det finns en enda blomma

som symboliserar 1970-talets
trädgårdar så måste det vara
tagetes. Åtminstone för min del
har tagetesen lämnat bestående
trädgårdsminnesintryck från
min barndom. Rader av tagetes;
små kuddar och stora bollar; gula, orange, rödbruna;
omgivna av lika stela ageratum, lejongap och gladiolus. Jag fick kort sagt en tagetesöverdos. Tålde inte
att se dem, än mindre ha dem i trädgården.
Ironiskt nog var det med tagetes min blivande
husman försökte förföra mig. Han ville förstås göra
intryck på mig, trädgårdssällskapets ordförande, med
sin storartade odlarkonst. Stolt förevisade han alltså
sina krukor och båten som han planterat full med
– tagetes ... Det uppvaktningsknepet kunde ha gått
riktigt åt skogen. Att vår relation överlevde chocken
var nog bara för att förhållandet så att säga redan var
instiftat i himlen!

Tagetes och svansfjädergräs,
Nassella tenuissima.
Hemträdgården 2 | 2013

Andra gången
gillt i Mariestad
Mariestads Trädgårdsförening startade
1934 och firar 25-årsjubileum i år.
– På två viktiga årtal skulle man kunna
hänga upp historiken hos Mariestads
Trädgårdsförening. Läsaren behöver
inte vara särskilt begåvad i huvudräkning för att se att det är något som inte
stämmer, säger Ingvar Andersson,
ordförande i föreningen.
Hjalmar Hante var initiativtagare till
den trädgårdsförening som startade
1934. Då var det en ren ”trädskötarförening”, man skulle lära sig att beskära
och spruta träd. Årsavgiften var 1 kr
och antalet medlemmar 25. Elva år
efter starten, 1945, hade föreningen 97
medlemmar och årsavgiften var 3 kr.

Bild: Ingvar Andersson

Trädgårdslandet runt

I Mariestad
gör man
besök i
varandras
trädgårdar.

Föreningen fanns kvar till 1947.
Lennart Magnusson lyckades få igång
trädgårdsföreningen igen och vid årsmötet 1988 valdes styrelse och nya stadgar
antogs. Ordförande blev Berth Andreasson och kassör Lennart Magnusson, en
syssla han hade fram till för två år sedan.
Efter två år blev Margareta Berggren,
barnbarn till Hjalmar Hante, ordförande. Sedan tre år är Ingvar Andersson
ordförande.
De ändrade stadgarna öppnade för
den moderna trädgårdsföreningen
i Mariestad. Trädskötandet fick en
mindre betydelse. Besök i trädgårdar,
föredrag, studieresor m m, bidrog till att
intresset ökade liksom antalet medlem-

mar. Mariestads trädgårdsförening har
uppmärksammats och fått pris som en
av de mest aktiva i Sverige. Vi senaste
årsskiftet hade antalet stigit till 279
medlemmar. Det finns en hel här av eldsjälar som vill och får vara med och driva
föreningen framåt.
– Det blir inget hejdundrande jubileum
i år, men det ska märkas i olika sammanhang. Vi har ett fint samarbete med hantverksskolan Dacapo och de håller på att
skapa ett nytt arbetsfält i Gärdesparken
som ska visas på nationaldagen 6 juni. Då
ska vi ha växtförsäljning. I höst kommer
vi att ha en jubileumsföreläsning med
Hannu Sarenström, säger Ingvar Andersson. Se www.tradgardmariestad.se.

Trädgårdens skafferi i Örnsköldsvik
Bekämpa mördarsnigeln
på ett billigt och miljövänligt sätt

Lägg godkänt snigelmedel i

En heldag med utställare och matnyttiga föreläsningar om grönsaker, kryddor
och höns i trädgården hålls 21 april på Gnistan i Gullänget, Örnsköldsvik. Medverkar gör Arnäs Trädgårdsförening, Höga Kustens Fritidsodlare, Evas Trädgård
i Lövsjö, Östanö Skafferi, Betongflickorna och Blomsterhörnan. Arrangerar gör
Studiefrämjandet i Örnsköldsvik, se www.studieframjandet.se, i samarbete med
Trädgårdsriket och Riksförbundet Svensk Trädgård.

Plantor blir majblommor
i Kungsbacka
Spara
upp till 80 % av medlet
och få en effektiv bekämpning.

Snigelbaren är ingen fälla!
Sniglarna kryper in, äter och
kryper ut till sina gömslen och
förintas efter några dygn.
Fungerar dygnet runt!
Ingen hantering av döda sniglar

Viktigt!

Starta tidigt på våren
håll på till sena hösten

www.snigelbaren.se
Youtube och Facebook
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Kungsbacka Trädgårdsvänner håller
lördagen den 11 maj, kl 11–13, sin traditionella växtmarknad, där hela det
ekonomiska överskottet går till barnhjälpsorganisationen Majblomman. Initiativet togs för sex år sedan av eldsjälen
Cissi Drotz, och marknaden har blivit en
av de mest efterlängtade i föreningens
aktivitetsutbud.
– Vår växtmarknad gör alla till vinnare
genom att under två intensiva timmar
låta såväl perenner som fröplantor och
mindre buskar byta ägare, samtidigt som
vi drar in pengar till ett välgörande ändamål, berättar samordnare i växtmarknadsgruppen Karina Paulsson.
– Särskilt populära är grönsaksplantor,
pelargoner och de riktigt stora tuvorna
med marktäckare som man hittar på
lyxbordet. Här återfinns också plantor
som under sommaren ger riktiga delikatesser som kronärtskockor, gojibär och
Physalis, säger Karina.
I år tar föreningen också ett nytt
initiativ parallellt med växtmarknaden. I det intilliggande köpcentret ska

aktiviteter arrangeras som riktar sig till
mindre barn, för att väcka deras intresse
för odling och växter. Barnen kommer
att få så frö, höra sagor på temat trädgård och lära sig mer om våra vanligaste
blommor. Under tiden kan föräldrarna
konsultera lokala trädgårdsmästare
och designers som finns på plats för att
besvara trädgårdsfrågor.
Genom idogt arbete har Kungsbacka
Trädgårdsvänner stolt kunnat bidra med
närmare 15 000 kr om året till organisationen Majblomman.
– Vi hoppas att fler trädgårdsföreningar blir inspirerade att testa idén, där
alla är vinnare, avslutar Karina.
Marie Onäng
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Bildtävling
Text och bild:

Göran Eriksson

Vilken växt
är detta?
Gudars dryck med doft av vitlök.

När du vet vilken växt det rör sig om, skickar du svaret med
SLÄKT-, ART- och SVENSKT NAMN till
Riksförbundet Svensk Trädgård
Box 2966
187 29 Täby
Eller skicka e-post till
hemtradgarden-vaxt@tradgard.org
Märk e-brev eller postbrev med VÄXTGÅTAN.
Senast fredagen den 12 april ska svaret vara redaktionen
tillhanda. Den först dragna rätta lösningen belönas med Kål &
krasse Den nya köksträdgården av Lena Israelsson utgiven på
Albert Bonniers förlag. Boken kom ut för några år sedan, men är
fortfarande högst aktuell.

Höstflox –
nostalgisk och
juliblommande
perenn

Höstfloxen, Phlox paniculata,
som odlats hos oss sedan
1700-talet, börjar blomma
redan i mitten av juli – namnet till trots – och fortsätter
till långt in i september. Den,
liksom alla andra floxarter,
med ett undantag, kommer
från Nordamerika. Floxsläktet, Phlox, tillhör familjen
blågullsväxter, Polemoniaceae,
liksom bl a blågullssläktet,
Polemonium, och klockrankesläktet, Cobaea. Dessa, liksom
de flesta andra släktena i
familjen, hör huvudsakligen
hemma i den nya världen.
Blågull, som fått ge namn åt
sitt släkte och även familjen
hör däremot hemma i gamla
världen, nämligen Europa –
Sibirien.
Namnet Phlox är rena
grekiskan och betyder eld,
flamma, låga, sannolikt för
floxblommornas eldiga
färger; latinets paniculata
betyder med vippa, av panicula som är vippa eller tofs på
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växter ( jämför med hirssläktet, Panicum).
Höstfloxen har sin hemvist
i östra usa , där den växer på
näringsrika jordar i gles skog.
Och då vill den ha liknande
villkor för att trivas hos oss,
alltså den vanliga ramsan
”mull- och näringsrik, fukthållande men väldränerad
jord” i full sol eller vandrande
skugga. Den kan odlas i hela
landet i skyddat läge.
Blommor i stora klasar
Blommorna sitter i stora
förgrenade klasar i toppen på
den styva stjälken och senare
klasar på sidoskott. Om man
toppar plantan när den första
klasen blommat över kommer sidoskotten att blomma
tidigare och hela blomningen
räcker längre. Höstflox blir
50–120 cm hög, beroende på
sort – och det finns många
sorter. Alla sorter är egentligen hybrider med mer eller
mindre blod från prickflox,
P. maculata; dessutom lär det
numera gå att få tag på den
rena vildarten med lite mindre, lilarosa blommor i stora
klasar. De olika sorternas
blommor visar upp ett spektrum av färger från laxrött,
via rosa och röda nyanser

till violett och blått – och så
vitaste vitt. Färgerna kan vara
allt från milda pastellnyanser
till mörka, mättade. Alla sorter doftar, en del mindre, men
mest kanske de vita. Sorterna
är olika känsliga för diverse
oknytt, främst mjöldagg.
Plantera på våren och helst
i jord där höstflox nyligen
inte vuxit, men oftast vill
man kanske komplettera en
befintlig floxrabatt, i hopp
om att den inte har någon
smitta.
Skötseln är enkel: gödsla på
våren när tillväxten kommit

igång och se till att plantorna
inte står torrt för då angrips
de lättare av mjöldagg! Plantan vidgar sig långsamt och
så småningom börjar den dö
ut i mitten och då är det dags
att gräva upp och dela den,
lämpligen på våren. Trots att
rotsystemet är rätt grunt kan
det vara jobbigt att bända upp
en gammal planta, närmast
att likna vid en stor och
mycket hård träklump, som
måste delas med yxa. Flox
förökas även med bas- eller
rotsticklingar och arten också
med sådd. ❁
Bild: Weibulls

Föregående växt

Trots att floxen är en vanlig perenn i våra trädgårdar, var det
få som svarade rätt på gåtan. Kanske är det så att vi inte går
ut på hösten och ser hur växterna ser ut när de har vissnat.
Uno Hallabro i Äspered kände dock igen växten och drogs
bland de rätta, inskickade svaren.
Redaktionen gratulerar!
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Radannonser

Trädgårdstorget
Radannonser för lokala
och rikstäckande företag
eller yrkesutövare inom
trädgård. På vår hemsida
www.tradgard.org finns
länkar till flera av
annonsörerna, så att du
som läsare enkelt kommer
till deras hemsidor.
Klicka på Trädgårdstorget.
Beskärningsverktyg
Grönyte-Konsult AB
SILKY sågar, Golden Star
sekatörer, Chikamasa blomsaxar
Tel 023-29655
www.gronytekonsult.se

Besöksträdgårdar
Blomstergården i Blekinge
50000 m2 unik visningsträdgård
med sagoinspirerade idyller och
magnifika stenarbeten. Museum.
www.blomster-garden.se
Bäsna Trädgård Borlänge
5000 m2 skogsträdgård, norrläge
växter, dammar, bäckar, café,
växtförsäljning, 0243-23 07 06
15/4–1/11, www.basnatradgard.nu
Blackhorn–Trädgård & Foto
Tematrädgårdar, försäljning av
perenner, planering, skötsel,
Pelargon- & fotouställning,
blackhornet.nu, 070-637 52 34
Garden Aquatica AB
Vattenträdgård med utställning
i underbar miljö. Café.
www.gardenaquatica.com
08-500 227 27
Lavendelgården i Henset
Idé och inspirationsträdgård
i underbar miljö i Hörby.
www.lavendelgarden.nu
Tel 0415–611 75
Tirups örtagård
Kryddväxter, gammaldags perenner,
klängväxter. Visningsörtagård, café,
butik, lekpark. 040-44 52 53
www.tirupsortagard.se

Biologiskt växtskydd
Biologiskt växtskydd
för hemträdgården.
www.nyttodjur.se
Nematoder mot skadedjur
Giftfritt-långvarig effekt mot
blomflugor sniglar fjärils-och
gräsmattelarver kålmal m.fl
www.bionema.se info@bionema.se

Blomsterlökar
Billiga blomsterlökar!
Med A Gentleman’s Garden kan alla
köpa lökar billigt.
Gå med i vår ”Bulb Club”
priser o info www.gentgard.se
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Elises Blomsterlökar
Stort sorterat löksortiment
Självplock – visningsåker i
Årjäng. Tel 0573-230 66
www.blomsterlokar.com
Webshopen Bulbs.se
Knölar & Lökar Stort sortiment
enbart fr. certifierade odlare
20% medl.rabatt Ange RST2013
i ”Annat” på www.bulbs.se

Handelsträdgårdar
Källdalens Trädgårdar
Ekologisk odling i Halland
Kryddor, plantor, grönsaker
Hälsoträdgård, odlingskurser
www.kelldalen.se
Växthuset Ulvesund
459 93 Ljungskile
Tel 0522-207 24
Café- och konstutställningar
www.ulvesund.com

Trädgårdstorget
Boende för
trädgårdsälskare
Björktorps Gård B&B
Stuga att hyra. Egen trädgård.
Kurser i Trädgårdsdesign med
Helena Åhlund. Tel 070-52 243 62
www.bjorktorpsgard.se
Per Persgården Sala
bo på besöksträdgård 3000 m2
loftvåning 1–5 b, eget kök/bad
tel 0224-74 21 12, 0705-89 90 55
www.perpersgarden.se

Fontäner
Solsmart
Solcellsdrivna fontäner
Enkelt och miljösmart!
www.solsmart.se
Tel 0700-51 04 03

Fröer, plantor
GARDENinger på Österlen
Butik & Webbshop
Skånefrös hela sortiment –
frö för Nordiska förhållanden
www.gardeninger.se
Gör din egen blomsteräng!
Pratensis AB
Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult
0470-75 10 25, www.pratensis.se
Svenska ängsfröer och plantor
Impecta Fröhandel
643 98 JULITA
Tel 0150-923 31, fax 0150-923 16
Gratis frökatalog! Webbutik
www.impecta.se
Jennys frön & sånt
Spännande och ovanliga lökar &
fröer till bra priser på:
www.fron-och-sant.se
Bonusfröpåse med kod: HT2012
Plantbutiken.se
Beställ dina sticklingar och
Plantor hos plantbutiken.se
Plantera, odla och njut!
www.plantbutiken.se
Runåbergs Fröer
Känstorp 147, 444 93 Spekeröd
tel. 0303-77 71 40
fax 0303-79 82 12
www.runabergsfroer.se
Wibrant Trädgård Rockdala AB
Unikt sortiment av Pelargon- och
Fuchsiasticklingar. Växtbutik,
Web- och Postorderförsäljning.
011-34 3043 www.rockdala.com

Odlingsbänkar
Odlarbänk Stor eller Mini
http://odlarbanken.se/
Forsgatan 1B
554 47 Jönköping
Tel. 0707-45 20 20

Plantskolor
Trädgårdsbutiker
Bougainvillea Katrinetorps
Trädgårdsbutik
Katrinetorps Allé 1 Svågertorp
21574 Malmö, 070-668 44 65
Butiken för trädgårdsälskare
B´Ströö Träd o Buskar
Sydöstra Sveriges bredaste
sortiment ovanliga träd/buskar
Byxelkrok, Öland
www.bstrootradobuskar.se
Flyinge Plantshop
Ett av Skånes största
trädgårdscentrum med ett brett
sortiment av växter/tillbehör
www.flyingeplantshop.se
Garden Aquatica AB
Specialist på dammar-och
fontäner, utställning, café.
www.gardenaquatica.com
08-500 227 27
Hallandsåsens Växtbutik
Hasslöv, 312 97 LAHOLM
0430-260 25
Trädgårdsbutik med brett sortiment
Hvits Trädgård i Pixbo
Odling & försäljning – vackra
perenner för en hållbar miljö
15 min fr Göteborg 070-289 19 01
www.hvitstradgard.se
Horsabäck Perenner
Horsabäck 182
312 98 Våxtorp
0430-320 54
www.horsabackperenner.se
Linköpings Trädgårdsförening
Växthus/Plantskola
Växter för hem och trädgård
Växthusen 013-13 12 21
Plantskolan 013-13 12 21
Löta Trädgårdscenter
Violv. 4 640 43 Ärla
(15 min fr Eskilstuna)
Tel 016-705 85, Fax 016-707 74
info@lota.se
MaKalösa Trädgårdar
Storgatan 37 Simrishamn
Tel. 0414-10501
www.makalosatradgardar.se
Egenodlade ört & köksväxter

Mellanmossens Perenner HB
Mellanmossevägen 102
260 33 Påarp, Tel 042-22 60 65,
mellanmossensperenner@telia.com,
Fax 042-22 91 81
Mitt i Halland
Byggnadsvårds- & trädgårdsbutik
Nackagård snickeri & Byggnadsvård, Vessigebro,Falkenberg
www.nackagard.se 070-247 83 91
Plantskolan i Vellinge
Allén 1, tel 040-42 24 85
Brett sortiment av växter
Plantskola, växthus
Rångedala Plantskola
516 93 RÅNGEDALA
Tel/Fax 033-27 95 00, 27 92 79
www.rangedala-plantskola.se
Sällsynta växter
Stolpens Trädgård i Ölme
www.stolpenstradgard.se
Tel 0550-311 50, 070-747 51 12
Ovanliga växter i många sorter.
Stenparti, woodland, dammar!
Tuijas Växter
www.tuijasvaxter.com
Tel 0454-770461
info@tuijasvaxter.com
Postorder + plantskola
TrädgårdsHuset – Skarpnäck
Stort urval av trädgårdens
alla växter samt butik med
tillbehör och inneväxter.
www.tradgardshuset.com
Ulriksdals Trädgård Kivik
Specialplantskola – magnolior,
lönnar, julrosor, ovanligare
träd, buskar. Urnor & statyer.
Demonstrationsträdgård.
Tel 0414-706 10, www.edafos.se
Variegata
Brokbladiga trädgårdsväxter
även postorderförsäljning
Tel 070-205 82 78
www.variegata.se
Växtia AB
PL 2351 Fjärholma
285 91 Markaryd
0433-719 01 vaxtia@vaxtia.se
Allt för trädgården. Bredast
växtsortiment i Småland.
Växtkraft Rosenhagen
www.vaxtkraft.se 0417-201 60
Från Frö till Fantastiskt!
Vi har allt du behöver för din
trädgård! Välkommen till oss!
Åbergs Trädgård & Café
Karlshemsvägen Öja
271 98 YSTAD
Tel 0411-125 54
www.abergsgarden.nu
Åkrabergs Trädgård
med minibyn Nasareth
Det kompletta gardencentret med det lilla exta!
0340-66 53 00 www.akraberg.se
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Postorder, näthandel
Borealis
Växter du inte visste fanns!
Beställ katalog och nyhetsblad.
Tel 0709-41 72 18
www.borealisplant.se
Egnérs Växter
Webbutik, stort sortiment egenodlat, ovanligare träd och buskar
kent.egner@gmail.com
0768-80 63 27 www.egnersvaxter.se
Frö med Posten
Internetbutik med Nordens
största frösortiment.
www.fromedposten.se
Tel 031-707 38 00
Hemträdgårdsrabatt 10 %
Ange kod HEM i kassan så får
du 10 % rabatt på din order!
Vi har planteringsbord, redskap
kläder, dekorationer, eldfat m m.
Besök oss på www.gardenhome.se
Horto Green AB
Rosor, perenner, buskar m m.
Katalog. hortogreen@telia.com
0418-43 23 00
Internetbutik www.hortogreen.com
Kompostvagga
Vagga din jord! Sålla din kompostjord
utan att få ont i ryggen.
070-749 48 45
www.kompostvaggan.se
MinLillaVrå
Unikt & Utvalt till Dig &
Din Trädgård. Trädgårdstillbehör och inredningsdetaljer.
www.minlillavra.com

Vill du annonsera:
Gå in på www.tradgard.org
och klicka på Tidningen i
listen och därefter För Annonsörer. Skriv in din text
direkt på hemsidan. Du kan
även ringa Hélène Ulvander,
tel 08-767 96 11.

rosenrummet.se
– i sköna rosors sällskap.
Specialbutik på nätet med
allsköns produkter med rosform, rosmotiv och rosdoft.
www.rosenrummet.se
Solium, 0708-12 23 46
Engelska trädgårdsredskap,
Windspinner ett färgspel i
trädgården. Elektronisk skadedjursbekämpning mm.
Våga sticka ut?
Gobigrillen är något speciellt
som sticker ut i din trädgård.
info@giz.se, 070-944 11 61
www.giz.se

Trädgårdsdesign
Arkad Trädgårdsdesign
Österlen Skåne Malmö
Elvira Larsson, trädgårdsingenjör
0735-10 19 06
www.arkadtradgardsdesign.se
Janrik & Co AB
Trädgårdsarkitektur och
platsritat glasrum, Sthlm-omr
08-711 80 05
www.janrik.se
Förnya din trädgård
med hjälp av goda råd & ritningar!
L-L Björkman 070-45 36 137,
A-C Thor 0706-560 414
www.tradgardsradgivarna.se
Rosenholm greenrooms AB
Datorprogram samt hjälp med
trädgårdsplanering
Internetbutik: www.rosenholm.se
Tel 08-591 230 00
Trädgårdsrummet
Tel 0340-65 68 08
Hjälper dig att förändra din trädgård.
Trädgårdsrådgivning och -planer,
Göteborg–Varberg
Växtstöd/Smide Falköping
Spaljé och växtstöd för dina
växter. Besök hemsidan.
www.kullagarden.net
Tel.0709-74 65 24
www.gardendesign.se
Personlig planering av
Din trädgård
Stockholm – Linköping
Tel 070-668 20 29

Österlen Skåne Malmö
Elvira Larsson , trädgårdsingenjör
0735-10 19 06
www.arkadtradgardsdesign.se

Trädgårdsresor
Favoritresor
Högkvalitativa kultur och
temaresor med konst, musik,
natur och trädgård. 08-660 18 00
info@favoritresor.se
www.favoritresor.se
Kaprifolresor
Följ med Hemträdgårdens egen
skribent Johnny Mattsson till
trädgårdar när och fjärran.
www.kaprifolresor.se
Karins Trädgårdsresor
Din trädgårdsresa med kvalitet!
Tel. 046-39 99 69
karin.lagergren@telia.com
www.karins-tradgardsresor.se
Resor i närheten
Trädgård, natur och kultur med
utgångspunkt från Jönköping.
036-18 80 12, 0708-19 95 87
www.resorinarheten.se
Rosebud’s Tours
Trädgårdsresor som specialitet
Tel 0243-166 20, mån-fre 9-15
info@rosebuds-tours.se
www.rosebuds-tours.se
Trädgårdar på egen hand
Utgå från Wanbo Herrgård, bra
mat & logi, nära till besöksträdgårdar och natur.
www.wanbo.se / 0240-76500
Trädgårdsresa i Dalarna
17-19/8-12 i Slowfoodanda
Dala-Floda Värdshus som bas.
Tel 0241-220 50
info@dalafloda-vardshus.se
www.dalafloda-vardshus.se
Åkrabergs resor
IGS 2013 i Hamburg med Gunnel
Carlson. Även Holland, Danmark
och resor i Sverige 0340-66 53 31
www.akrabergsresor.com

Trädgårdsutbildning
Har du gröna fingrar?
Bli Trädgårdsmästare!
Utbildningen är avgiftsfri och
CSN-berättigad. Vi finns i
Blekinge – Sveriges trädgård
Läs mer och ansök på:
www.hermods.se/yh/
tradgardsmastare
Lär om gammal trädgård
Äppel- och fruktträdskurs.
Vårda dina perenner kurs,
Trädgårdsvandringar 0223-330 29
www.spirabergslagen.se
Trädgårdsakademin
Trädgårdsutbildning på distans
Tel 0431-123 55
www.tradgardsakademin.com
info@tradgardsakademin.com

Trädvård
Broussard Arborist
– klättrande arborist
Tel 070-926 60 42, 0322-414 71
Verksam i en omkrets av 80 km
kring Trollhättan–Alingsås.
Kratschmer AB
Box 416, 791 28 Falun
Tel 070-766 94 99
arbor@kratschmer.com
www.kratschmer.com
Trädmästarna
Tel 08-656 55 07
Fax 08-656 31 31
info@tradmastarna.se
www.tradmastarna.se

Växthus
Covent Garden AB
www.coventgarden.se
Tel 08-718 48 04
Växthus, växthustillbehör,
uterum, trädgårdsbodar, solur
Stora Bredegården
Intresserad av växthus?
Gå gärna in på vår hemsida,
www.bredegarden.se eller
ring 0500-45 14 00

Nästa nummer
• Odla melon i växthus
• Gräsmattans ogräs och hur man slipper dem
• Framtidens lägenheter med odlingsmöjlighet
• Mysteriet med den bittra kronärtskockan
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bild: weibulls

av Hemträdgården kommer ut den 24 maj
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Årets sommarmöte

Välkomna till Landskrona

	
  

– koloniträdgårdarnas och blomsterrondellernas stad
Välkomna till Riksförbundet Svensk
Trädgårds sommarmöte 16–18
augusti 2013 i Landskrona. Landskrona TrädgårdsSällskap inbjuder
alla till Sommarmöte och Trädgårdsgille i staden. Dessutom fyller
Landskrona 600 år.
Sommarmötet sammanfaller med det
årliga Trädgårdsgillet, som arrangeras
av Landskrona stad i samarbete med
Landskrona Trädgårdssällskap, och med
trädgårdsmarknaden i Slottsparken.
I programmet ingår tävlingen Flottaste
flotten, framtidens kolonistugor i modern tappning i anslutning till Sveriges
äldsta koloniområde och prisbelönta
privatträdgårdar. Allt detta i blomsterrondellernas stad Landskrona vid
Öresund med utsikt över Ven.
Lördagen 17 augusti

Program
Fredagen 16 augusti

Vi tjuvstartar med Stadsvandring (alternativt Framtidens koloniträdgårdar, se
lördagens program) kl 17.00. Landskrona
har många intressanta parker, unika träd
och en fantastisk trädgårdshistoria. Staden
är känd för sina blommande rondeller fyllda
med sommarblommor. Vandringen avslutas kl 19.00 med invigning av Trädgårdsgillet
i stadsparken med musik och picknick i
förhoppningsvis solens sken.
Vi erbjuder våra gäster en lättare förtäring
i samband med invigningen. Är man fortfarande pigg på aktiviteter efter invigningen
erbjuds Havsslingan, en egen promenadtur
(med kartguide) i havsstaden Landskrona.
Dessutom finns alla vackra tävlingsflottar
till beskådande på plats i vallgraven kring
Citadellet.
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Lördagen den 17 augusti börjar med föreningsaktiviteter tillhörande sommarmötet.
Registrering kl 09.00 i Öresundsteaterns
tält inne på Citadellområdet. Kaffe och
senare en enklare lunch ingår i priset.
Kl 11.00 räknar vi med att vara klara och då
får alla på egen hand besöka vår populära
trädgårdsmarknad som ligger i området.
Klockan 11.30 får man passa på att äta picknicklunch. Det blir en matig sallad.
På marknaden finns unika, lokala utställare
som säljer grönt, gott, nyttigt och vackert.
Landskrona TrädgårdsSällskap står för
detta arrangemang.
Samtidigt erbjuds föredrag av intressanta
trädgårdspersoner varje hel timme från
12.00 till 15.00 under ledning av Gunnel
Carlson. Bland föredragshållarna finns
Christel Kvant.
Detta sker på en utomhusscen vid Konsthallen eller i Öresundsteaterns tält beroende
på vädret. Allt ligger i anslutning till marknaden så att man kan välja vad man vill lyssna
på eller delta i.
Kl 15.00 är det utdelning av Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer till förtjänta
trädgårdspersoner. Förra årets medaljör
Gunnel Carlson intervjuar och diskuterar
med medaljörerna kring deras verksamhetsområden. Marknaden avslutas kl 16.00.
Kl 16.00 är det guidad tur i Framtidens koloniträdgårdar (alternativt Stadsvandring,
se fredagens program), en utställning med
tio nyritade kolonistugor i full skala med tillhörande trädgårdar. Den som fortfarande

har krafter kvar kan sedan besöka Citadellkolonierna som ligger i anslutning. Det finns
en Citadellslinga i form av kartguide med
information om de olika husen i området,
som man kan följa på egen hand.
Kl 18.30. Dagen avslutas med en högtidlig
trerätters slottsmiddag på Citadellet i
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Anmälan och betalning ska vara oss tillhanda senast lördagen den 15 juni.
Kostnader, kommunikationer och boende

samma område. Middagen anmäler man sig
till separat och kostnad utan vin är omkring
500 kr. Vin och alkoholfria drycker beställs
på plats. Både koloniträdgårdarna och
hotell Öresund ligger inom fem minuters
gångväg från Citadellet.
Söndagen 18 augusti

Dagen ägnas åt besök i privata trädgårdar,
flera av dem prisbelönta. Inom staden finns
flera trädgårdar som utnämnts till Sveriges
vackraste och 5–6 stycken har förekommit
i trädgårdsmagasin. Svårigheten ligger i att
välja vilka vi ska besöka.
Kl 09.00 samlas vi på Kasernplan, inom
synhåll och tre minuters gångväg från hotell
Öresund. Där delar vi upp oss i grupper. Vi
kommer att med buss besöka flera privata
trädgårdar. Den längsta bussturen tar
omkring 15 minuter. Vi planerar att avsluta
dagen vid 14-tiden. I priset ingår förmiddagskaffe och en enklare lunch av picknicktyp.

Anmälan och betalning ska vara oss
tillhanda senast lördagen den 15 juni. Betala in på plusgiro 14 97 42-9 som tillhör
Landskrona Trädgårdssällskap. Viktigt:
märk inbetalningen med ditt namn och
”Sommarmöte”.
Anmälan är bindande. Vid förhinder
återbetalas inbetald avgift endast mot
läkarintyg. Givetvis får du ge platsen till
någon annan.
12 | 2013 Hemträdgården

Vi har ett grundprogram som inkluderar aktiviteter fredag, lördag och söndag, 3 kaffe och 2 lunch,
en enklare kvällsmat, trerätters middag, bussresa
samt föredrag under marknaden och guidad tur
i Framtidens koloniträdgårdar och trädvandring
i staden. Vi har valt enklare luncher och kaffe för
att kunna hålla ett bra pris.
Totalt för allt utom dryck till jubileumsmiddagen:
1 500 kr. Övernattning tillkommer.
Vill man inte vara med på allt fördelar sig kostnaderna enligt nedan.
Fredag: Enklare förtäring samt guidad tur 300 kr
per person.
Lördag: Mötesförhandlingar, kaffe, lunch, guidning 350 kr per person
Jubileumsmiddag 500 kr per person + kostnad
för dryck betalas på plats.
Söndag: Buss, besök, lunch, kaffe 350 kr per
person.
Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda
senast 15 juni.
Vi skickar ut ett mer detaljerat program till er som
anmäler sig. Det gör vi när anmälningstiden har
gått ut, eftersom arrangemangen beror på hur
många vi blir. Information och programdetaljer
kommer i början av juli. Dessutom skickar vi
turistinformation till alla som anmäler sig!
Utmärkta kommunikationer
Landskrona har lysande kommunikationer med
Öresundståg från Kastrup och Göteborg. Tågbyte i Lund om man kommer uppifrån landet. Flyg
går också till Malmö och Ängelholm med anslutning till flygbuss och pågatåg. I Landskrona
behöver man inte bil för att delta i sommarmötet,
allt är nära.

Övernattning: Hotell Öresund, hotell Chaplin,
vandrarhem i Landskrona och på Ven. Detta
bokar du själv, boka.landskrona.se/sv/boende.
Rum finns reserverade till ett förmånligt pris från
fredag till och med söndag (vill man stanna till
måndag och göra ytterligare utflykter bör man
boka det också) på hotell Öresund till och med
den 15 juni (tel 0418-47 40 00). Hotellet ligger
granne med stadsparken och Citadellet. Det finns
också flera hotell, B&B och vandrarhem nära, det
mesta inom gångavstånd. Man bör boka i tid, vi
har en fin campingplats och fantastiska bad så det
är många utländska turister i juli och augusti.
Pris: enkelrum 860 kr per person och natt,
dubbelrum 550 kr per person och natt.
Inte fått nog
Det finns fler aktiviteter söndag och måndag
utanför Sommarmötets officiella program.
Under söndagskvällen kl 19.30 ger Öresundsteatern ”Bara en berglärka” i tältet vid Citadellet.
En musikteater om Citadellet som Sveriges
enda tvångsarbetsanstalt för kvinnor fällda för
lösdriveri. Biljetter beställs och information finns
på ticnet.se, www.oresundsteatern.se.
På måndagen föreslår vi Tycho Brahes restaurerade renässansträdgård på Ven, unik i sitt slag.
Man kommer dit med båt från Landskrona. Man
behöver avsätta större delen av en dag för denna,
därför ingår besöket inte i det ordinarie programmet. Har man ytterligare tid över kan Alnarps
sortimentsträdgårdar med sommarblommor
och perenner rekommenderas, omkring 35 km
från Landskrona.

Anmälan till sommarmötet 16–18 augusti 2013
Namn:

Jag vill delta i:
❑ Hela sommarmötet: 1 500 kr

Adress:

❑  Lördag och söndag med middag: 1 200 kr
Telefon:
E-post:

❑  Lördag och söndag utan middag: 700 kr
❑ Fredag, lördag och söndag utan middag: 1 000 kr

Förening:

Skicka kupongen till Lennart Halldin, Trastgränden 6, 261 40 Landskrona,
honom tillhanda senast den 15 juni.
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Medlemsaktuellt

Bild: Annika Åberg

Av :stella westerlund

➤

Sissinghurst.

Lösnummer av Hemträdgården
Vill du köpa ett lösnummer av
tidningen eller rekommendera
någon att provläsa? Hemträdgården
finns hos en rad av Pressbyråns
försäljningsställen och Press Stop
butiker över hela landet. Du hittar
närmaste ställe via Interpress, www.
interpress.se, klicka på Tidskrifter, gå
till Hemträdgården under rubriken
Hus & hem och sök med hjälp av ditt
postnummer.
Ny medlemsrabatt
Tuna Trädgård, Hjälsta, Örsundsbro,
är en genuin handelsträdgård med
egen odling av bl a sommarblommor.
Företaget ger 10 procents rabatt på
alla växter (ej redan nedsatta). www.
Byt växter
tunatradgard.se,
tel 0171-46 41 60.
– inte skadegörare!
FAKTABLAD OM EKOLOGISK ODLING NR 37 FRÅN RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD

Tänk på att vid till exempel växtbytardagar inte i onödan sprida ovälkomna djur och
växter till andra trädgårdar. Även vid egen import eller när du är ute och reser och tar
hem växter kan oönskade skadegörare spridas.

Nytt faktablad
”Byt växter – inte skadegörare!” heter det nya faktabladet som är nr 37
i serien om ekologisk odling. Eva Wirén, Lise-Lotte Björkman och AnnCatrin Thor (tidigare och nuvarande
rådgivare hos Svensk Trädgård) har
skrivit texten, Anette Blåberg har
illustrerat. Det nya faktabladet och
alla de tidigare finns att ladda ner
på webbplatsen www.tradgard.org
under Kunskap – kunskapsbank.
Sniglar och snäckor

Spanska skogssnigeln är en känd och besvärlig skadegörare på många växter. Den sprids
huvudsakligen som ägg och unga sniglar i
jord och rotsystem på växter. Sniglar och
ägg kan följa med växter från någon trädgårdsbutik och med växter man byter trädgårdsägare emellan.
Har man spansk skogssnigel i sin trädgård bör man undvika att ta med egna plantor till en växtbytardag om de inte odlats

isolerat under noggrann kontroll alternativt spolats rena från jord och sedan satts i
en kruka med ny jord från påse. Sniglar och
snäckor kan också sitta under eller i något
skrymsle på t ex krukor, lådor, plantbrätten
och lastpallar. Kontrollera därför även allt
emballage som stått i trädgården och ska
med till växtbytardagen. Samma sak gäller
förpackningar du tar hem växter eller jord i.
För att försäkra sig om att nya plantor är
snigelfria, utan att skölja bort jorden, kan

Kom till Nordiska Trädgårdar
Ät din trädgård är temat i vår monter
på trädgårdsmässan liksom i Hemträdgården framöver. När du visar
upp ditt medlemskort får du hämta
en present att snabbstarta ditt odlande med. Din biljett med rabatt på
mässentrén finns på sid 53.

Resor till England och New York
Glanshammars Trädgårdsförening,
Örebro, bjuder in Svensk Trädgårds
medlemmar att följa med på deras
resa till England 9–19 juli. Besök på
Royal Hampton Court Flower Show
och Beth Chattos trädgård, Wisley
och Rosemoor, samt Great Dixter
och Sissinghurst. Program på www.
tradgard.org under Medlem, Resor.
Nya trädgårdsresor med Favoritresor planeras 4–9 september
till England på temat Sydengelska
trädgårdar med Elisabeth Svalin
Gunnarsson och Trädgårdsliv i The
Big Apple, till New York med Dan
Rosenholm 7–14 september. Har du
varit medlem i Svensk Trädgård mer
än ett år, får du rabatt på resorna.
Uppge att du är medlem vid bokning
hos Favoritresor, tel 08-660 18 00,
www.favoritresor.se.
Hemträdgårdens nya form
Här några av kommentarerna, en del
från vår Facebook-sida, där många
personer har gillat den: ”Tyckte
verkligen att tidningen såg trevlig ut
i sin nya utformning.”, Susanna Widlundh. ”Lycka till med nya grafiken
– hoppas innehållet fortsätter vara
lika bra och utvecklande som det
alltid är.”, Ann Larås. ”Superfin – nu
kommer äntligen alla härliga artiklar
till sin rätt!”, Marie Onäng. ”My
compliments on the new layout for
Hemträdgården, it feels much more
modern and interesting to read.”,
Ray Molin-Wilkinson.
Svensk Trädgård gratulerar!
År 2013 firar flera föreningar
jubileum, se förra numret. I år fyller
också sex föreningar 10 år: Barkens
Trädgårdssällskap, NV Skånes
Trädgårdsförening, Tierps Trädgårdsförening, Uppsticklingarna
– Trädgårdssällskapet i Falkenberg,
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
och Österlens Trädgårdssällskap.

Kort
& Nytt
• Behöver ni
beskärningshjälp?
Anlita beskärare
med Grönt Kort
certifierade av
Riksförbundet
Svensk Trädgård! Se listan på
hemsidan www.
tradgard.org
under Kunskap,
Beskärningshjälp.
• Flest nya
medlemmar
under 2012 har
Färnebo Hemträdgårdsförening, Gotlands
Trädgårdssällskap
och Västerorts
Trädgårdssällskap
värvat. Grattis!
Kansliet skickar en
present.
• Totalt ökade
antalet medlemmar med 1,4
procent – nu är
vi nästan 33 000
medlemmar (med
familjemedlemmar).

Medlemsservice och
prenumerationsärenden:

Marianne Åhlén	Annika Åberg
Tel: 08-792 13 15
måndag–torsdag 09.00–12.00
medlemsservice@tradgard.org
Utebliven tidning, medlemskort, adressändring, avgifter medmera.
Kansli:
Box 2966, 187 29 Täby
(Nytorpsvägen 34, Täby)
Tel: 08-792 13 15
Fax: 08-792 39 53
www.tradgard.org
Förbundsdirektör:
Inger Ekrem 			
➤
Tel: 08-792 23 40
Inger.Ekrem@tradgard.org
Trädgårdsrådgivare:

Lise-Lotte Björkman Ann-Catrin Thor
Tel: 08-758 86 36
Tis, tor 9–12, ons 9–12, 13–16
radgivning@tradgard.org
Marknadsansvarig:

Stella Westerlund
Tel: 08-792 23 45 (säkrast mån och ons)
Stella.Westerlund@tradgard.org

Lösenordet
till hemsidans
medlemssidor är
gurka, med små
bokstäver.
Där finns en kunskapsbank som
ständigt växer.
www.tradgard.org

Odla och njut med Svensk Trädgård!
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Riksförbundet
Svensk Trädgård

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Christina Säll
Tel: 08-792 23 10 Fax: 08-792 39 53
Hemtradgarden@tradgard.org
PlusGiro: 12 15–3
Bankgiro: 731–2499
Org.nummer: 802002–6806
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Ingers sida

Ä

r du trädgårdsintresserad?

Den frågan fick jag när jag
första gången klev in i lokalen
på Riksförbundet Svensk Trädgård i Täby för snart tolv år
sedan. Jag kommer ihåg att jag
undrade vad jag skulle svara på
den frågan. Min första tanke var att jag kan ju inget,
så jag svarade lite tvekande.
Som förbundsdirektör har jag i möten med olika
människor själv ställt frågan och ofta blivit mött med
svaren, – jag kan inget, – jag är inte så duktig, – jag har
bara en liten trädgård, – nja, jag odlar bara lite på min
balkong.
Tänk om jag i stället
hade frågat: ”Tycker
du att det är roligt
med trädgård?”
Många vill kanske
inte säga att de har ett
trädgårdsintresse, eftersom det för dem är
så förknippat med att
även ha kunskapen.
Men om vi skalar bort
det och lämnar kvar
glädjen och nyfikenheten över trädgården
så har de flesta i alla
åldersgrupper ett
trädgårdsintresse.
Som liten älskade

»Det är nog
något särskilt
med trädgårdsarbete,
om du ser i
smyg på alla
dem som hänger sig åt detta
så skall du
finna ett leende
på läpparna.«

jag att trycka ner frön
i jorden, vattna och
sedan vänta. Varje dag
kollade jag om det
inte skulle komma
något snart och vilken
glädje när det äntligen
kom upp några små
ljusgröna skott ur den
mörka myllan. Att det
bara var havrefrön
som jag sparat från
vinterns kärve spelade
ingen roll. Det kom
Mirabel Osler
kanske upp 3–4 strån
som fick några få havrekorn var. Men de var mina och jag hade sått dem.
Nu vet jag ju att den skuggiga sidan under eken

Vi trädgårdsintresserade
kanske inte var det bästa stället för vare sig havren
eller potatisen som också sattes där. Men för en
sjuåring var det fantastisk att se att det växte, det
var som magi. Och så känner jag fortfarande när jag
kliver ut i trädgården om våren och ser de första
små bladen av vintergäck eller snödroppar bryta sig
genom den stela jordytan. Eller när pionknopparna
blir allt större för var försommardag. Det växer! Det
är det som är trädgårdsglädje, trädgårdsintresse,
och har man nyfikenheten och glädjen så kommer
kunskapen.
Min allra första trädgård här i Sverige var lerig.

Det var på gammal sjöbotten och den hade väl inte de
bästa förutsättningar för en nybörjare. Kunskapen
saknades men jag hade nyfikenheten och odlarglädjen. Jag ville odla min egen potatis, morötter skulle
det också bli. Vi grävde och blandade lerjorden med
sand och torv och allt vad vi kunde komma på, min
make och jag. Satte en hel hink potatis och kupade,
vattnade och rensade. Och när det var dags att skörda
blev resultatet en halv hink och ingen potatis var
större än ett plommon. Men goda var de, och det är
inget som går upp mot att äta sin egenodlade potatis
även om utbytet så att säga blev negativt.
Min yngsta skulle fylla sju i vintras och fick frågan
om det var något han önskade.
Han svarade: ”Du kommer säkert inte att tycka att
det är någon särskild önskning, men …” Och jag undrade givetvis vad det var, varpå han svarade: … ”jag
önskar mig massa fröer, så att jag kan ha min egen
frösamling och så mina egna växter.”
Jag behöver väl knappast säga att han fick det han
önskade, och att det nu spirar och gror.
Så Odla och njut i trädgården alla ni med trädgårdsglädje! Och dela med er och ta till vara all den
kunskap som finns i landets alla trädgårdsföreningar!

Riksförbundet
Svensk Trädgårds
styrelse
Åke Truedsson,
Vellinge (ordf),
Benne Odén, Bonässund (1:e vice ordf)
Birgitta Rämert,
Uppsala (2:e vice ordf)
Gunilla J Berglund,
Krylbo
Margareta Källberg,
Kungälv
Mariana Mattsson,
Blåviksjön
Inger Palmstierna,
Landskrona
Lennart Froby,
Åkersberga
Lena Widell,
Södertälje/Gotland
E-postadress till
styrelseledamöterna:
fornamn.efternamn
@tradgard.org
Valberedning
Sten Wadensjö,
Trädgårdsföreningen
i Jämtland
(sammankallande)
Anette Thomasson,
Skånska Trädgårdsföreningen
Åsa Wennström,
Uppsala TrädgårdsSällskap
E-postadress till
valberedningen:
valberedningen
@tradgard.org

Er förbundsdirektör och ständigt nyfikne trädgårdsägare, Inger Ekrem
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