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Föredrag på Kunskapsscenen – fredag 1 april 2022 
Med reservation för ändringar! 

09.30 Gamla trädgårdar och mästare i nya händer. André Strömqvist, Nordstedts förlag och Gunnel Carlson, Arena 
bokförlag.  

Hur ska vi förvalta äldre trädgårdar och förhålla oss till tidigare trädgårdskunskaper. Vad kan vi lära och vad är 
annorlunda i dag? Diskussion mellan André och Gunnel om gamla trädgårdar och mästare i nya händer med 
anledning av att de ger ut varsin bok i ämnet. Men samtidigt är de själva mitt uppe i sina egna trädgårdsvärv. 
Intressanta och lärorika diskussioner utlovas.   

Andrés nya bok heter Handbok för en gammal trädgård - upptäck, bevara och återskapa och Gunnels Min pappa var 
en trädgårdsmästare; en del av 1900-talets svenska trädgårdshistoria. 

10.00 Klarar trädgården extremväder? Henrik Bodin, Riksförbundet Svensk Trädgård. www.svensktradgard.se 

Extrema skyfall och långvariga torrperioder är något som enligt prognoser kommer bli vanligt i framtiden. Många av 
våra trädgårdar och växter är inte rustade för den här framtidsutsikten. Med hjälp av dessa prognoser och 
tillbakablickar till hur klimatet var för cirka 100 år sedan har man nu börjat ta fram strategier för hur vi ska hantera 
uppgiften. Uppgiften att rusta våra trädgårdar och hjälpa våra växter att klara klimatförändringarna. I det här 
föredraget pekar jag på vad man kan göra i sin egenträdgård för att lättare ta hand som skyfall och spara 
vattenmängderna till torrperioderna.  

10.30 Mat från skogsträdgården. Philipp Weiss, Sveriges Pomologiska Sällskap. www.svepom.se  

Låt dig inspireras av en odlingsteknik som har fått allt mer plats i både privata trädgårdar och offentliga miljöer - 
skogsträdgården. Välkommen att följa med på en resa. Philipp Weiss, känd för sin skogsträdgård, bl a genom dessa 
ätliga ekosystems mångfald av smaker, färger och texturer - från funkiaskott och havtornsoxymel till ekollontofu och 
gröna valnötter. 

11.00 Invasiva främmande växtarter i trädgården – vad gäller och vad ska vi göra? Henrik Morin och Bibbi 
Bonorden, Fritidsodlingens Riksorganisation. www.for.se  Gunnel Carlson medverkar. 

Invasiva främmande växtarter – växter som hotar vårt samhälle. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar 
sprida sig på grund av oss människor uppstår stora problem. Främmande växter som klarar att sprida sig i den nya 
miljön, och som dessutom orsakar stor skada i vår natur kallas för ”invasiva främmande växter”. Växternas spridning 
är ett stort hot för den biologiska mångfalden men också för ekosystemet, jordbruket och ibland även vår hälsa. 
Dessutom kostar de årligen flera miljoner för samhället.  

Du har säkert hört talas om dem eller till och med har dem i ditt närområde som till exempel blomsterlupin, 
parkslide, vresros, jätteloka eller jättebalsamin för att nämna några. Problemen med de invasiva främmande 
växterna ökar i snabb takt och orsakar stora skador och kostnader för hela samhället men också för dig som 
trädgårdsägare.  Det bästa vi kan göra är att upptäcka dessa växter så tidigt som möjligt och snabbt vita åtgärder för 
att bekämpa dem. 

11.30 Dags att pyssla med pelargonerna. Lena och Morgan Fredriksson, Svenska Pelargonsällskapet. 
www.pelargonsallskapet.com  

Vi berättar och visar hur man beskär och planterar om pelargonerna efter vintern och ger tips om hur man tar 
sticklingar på bästa sätt. 

12.00 Rosarvet i Nationella genbanken – Poms nya rosbok. Lars-Åke Gustavsson, Pom och Nationella genbanken. 
www.slu.se/pom  

Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin presenterar Poms nya rosbok - det nya standardverket över det svenska 
roskulturarvet. Boken är resultatet av Rosuppdragets fleråriga arbete med att inventera äldre rosor och roshistorier 
från trädgårdar i hela landet. 
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12.30 Älskade tomater – tips och trix! Kenneth Nilsson, Koloniträdgårdförbundet. www.koloni.org  

Tomater och tomatodling är givande på så många olika sätt. Med lite nytänk går det att odla alla sina tomater på 
friland, utan växthus. Kenneth Nilsson maxar tomatodlingen genom att odla flera tomatplantor på höjden runt en 
påle. Ta del av hans idéer och fiffiga tips!  

Föreläsare: Kenneth Nilsson, kolonist och erfaren tomatentusiast 

13.00 Lundens juveler – växter du inte visste fanns. Ulf Sill, Trädgårdsamatörerna. www.tradgardsamatorerna.se  

Ulf är en mycket skicklig odlare av lundväxter och en duktig fotograf. Genom åren har han samlat på sig cirka 2 000 
utsökta växter från världens alla hörn. Han visar bilder på vackra kombinationer av undersköna rariteter och berättar 
om arbetet med att skapa en lund. (text från 2020)  

13.30 Päron – mer än bara omogna Conference! Per Djervf Notklev, Sveriges Pomologiska Sällskap. www.svepom.se  

Varje trädgård borde ha ett päronträd, användningsområdet är minst lika stort som hos andra frukter. I detta 
föredrag redogörs kort om päronets användningsområden. Per Djervf Notklev är kock och lärare på 
restaurangutbildning och vet varför du borde plantera ett päronträd! 

14.00 Fotografera dina dahlior. Karin Edlund, Svenska Dahliasällskapet. www.svenskadahlia.se 

Dahlior är ståtliga blomster som gör sig fint på bild! I detta föredrag får du tips kring färger, ljus, komposition och 
enkel fotoutrustning så du kan föreviga dina dahlior och njuta av deras färgprakt året om! 

14.30 Svensk torv – om odlarglädje förpackad i påse. Pia Holmberg, Branchföreningen Svensk Torv. 
www.svensktorv.se   

Jorden du köper i säck består till större delen av torv. I Sverige finns det gott om torv men i flera länder ska torven 
fasas ut till fritidsodlingen. I detta föredrag ges förklaringen till varför torven är så dominerande i de jordpåsar som 
finns i affären och varför den är ifrågasatt. 

15.00 Odla mer blåbär!  Elisabeth Martinsson, Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation. 
www.elitplantstationen.se  

I alla trädgårdar finns det plats för några blåbärsbuskar. Lättodlade om ni följer mina råd. Bären älskas av alla och 
prydnadsvärdet är stort. Nu marknadsförs nya utvalda bra sorter! 

15.30 Levande jord. Marek Rolenec, FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling. www.fobo.se  

I en tesked levande jord kan det finnas fler levande organismer än det finns människor på vår planet. Hur blir min 
jord levande? Vad gör alla dessa organismer och hur kan man dra nytta av dom i sin odling?  

16.00 Skapa bra insektsmiljöer i trädgården. Kajsa Mellbrand, Sörmlandsentomologerna. 
www.sormlandsentomologerna.se  

På senare tid möts vi allt oftare av larmrapporter om insekternas minskning och den negativa påverkan det kommer 
att få för oss människor. Men vad kan vi göra i det lilla omkring oss? Kajsa Mellbrand ger praktiska tips på hur vi får 
insekterna att trivas i våra trädgårdar och berättar om vilken nytta det gör att förvandla din trädgård till ett 
insektsparadis - både för dig och för insekterna! 

16.30 Fåglar i och runt Långholmens koloniförening. Anders Lennartsson, Stockholms Ornitologiska Förening. 
www.stof.nu  

Litet av varje om vanliga och ovanliga fåglar på Långholmen i Stockholm. 

17.00 Trädgårdshacks för biologisk mångfald, 10 enkla åtgärder man kan fixa av sånt man har hemma. Filip 
Johansson, Projekt Rikare Trädgård. www.rikaretradgard.se  

Filip Johansson är IT-entreprenören som lämnade stadslivet för landet och har dykt djupt in i odling och biologisk 
mångfald. Han har skapat mobilappen gardenr och tillhörande instagramkonto där det dagligen delas små korta 
hacks i videoformat för att göra trädgårdslivet enklare, roligare och mer hållbart. 

Idag pratar Filip om enkla, smarta saker man kan bygga själv i trädgården för att boosta den biologiska mångfalden. 

 

Med reservation för ändringar! 
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