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Föredrag på Kunskapsscenen – söndag 3 april 2022 
Med reservation för ändringar! 
 

09.30 Tusen Trädgårdar 2022 – en fest i hela Trädgårdssverige. Gunnel Carlson, Studiefrämjandet och Riksförbundet 
Svensk Trädgård. Ewa och Sven Wåhlin, Trädgårdsamatörerna medverkar. 

10.00 Nypon – rosens andra blomning och vilka godsaker vi kan göra av dem i köket. Eva Böhlin-Andréasson, 
Svenska Rosensällskapet. www.svenskros.se 

10.30 Växter och miljö för pollinatörer. Lasse Hellander, Stockholms Läns Biodlardistrikt. 
www.stockholm.biodlarna.se  

Bjud in honungsbin, vildbin, humlor, fjärilar mm till din trädgård med växter som de gillar. Här får du tips och råd om 
vad som lockar mest. 

11.00 Är svavelpionen alltid gul? Hur smala blad har en dillpion? Helen Rundgren, Svenska Pionsällskapet. 
www.pionisten.se  

Bilder och fakta om arter och artnära pioner du kan ha i din trädgård.  

Helen Rundgren som är författare, vetenskapsjournalist, biolog och mångårig medlem av Pionsällskapet, beskriver sig 
själv som samlare, samlare av det mesta, varav en sak är artpioner. 

11.30 Pelargoner i Nationella genbanken – ny bok. Karin Persson, Pom och Nationella genbanken. www.slu.se/pom  

Nya boken "Pelargoner i Nationella genbanken - fönsterträd med kulturarv" presenterar de pelargoner som bevaras 
för framtiden i genbanken. Med Krukväxtuppropet kom det in många tips och bereättelser om de som odlat denna 
älskade krukväxt och de som fortsätter ta hand om dessa klenoder. 

12.00 Chilepeppar – hett i kök & trädgård. Jonas Borssén, Svenska Chilepeppar Föreningen. www.chilepeppar.com  

Följ med chileodlaren året runt – från frösådd via skörd till matlagningen. SCF:s ordförande Jonas Borssén berättar 
och bjuder på smakprov. 

12.30 Frukt- och bärodling i Hemträdgården. Leif Blomqvist, Blomqvist plantskola AB. 
www.blomqvistplantskola.com  

Leif Blomqvist berättar om nya spännande frukt och bärsorter som du kan odla i din hemträdgård, även på balkong 

13.00 Få blomstertidens fåglar att trivas i din trädgård. Eva Stenvång Lindqvist, Stockholms Ornitologiska förening. 
www.stof.nu  

Möt fågelarterna som hör blomstertiden till. Få tips om hur du kan få dem att komma till just din trädgård och rentav 
bosätta sig där. Eva Stenvång Lindqvist, fågelkännare, trädgårdsentusiast och författare till boken ”Fåglarnas 
trädgård”. Stockholms Ornitologiska Förening.  

13.30 Trädgård som konstverk. Ewa och Sven Wåhlin, Trädgårdsamatörerna. www.tradgardsamatorerna.se  

Med hjälp av olika verktyg, färger och redskap kan man liksom hobbymålaren forma sin trädgård enligt egna idéer. 
Här får ni följa våra och hur vi skapat trädgårdskonstverk i vår trädgård. 

14.00 Odla Dahlia – hur svårt ska det vara egentligen? Peter Szikriszt, Dahliaentusiasterna. 
www.dahliaentusiasterna.se  

Odla dahlior kan göras på många sätt. Här tipsar jag om enkla sätt och mer komplicerade. Välj det som bäst passar 
dina förutsättningar. Kom ihåg: Det finns inga måsten! 
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14.30 Rosa rugosa och dess hybrider. Irene Nettelbrant, Svenska Rosensällskapet. www.svenskros.se 

Rosa rugosa - den ska vi tacka Thunberg för men det är hybriderna vi ska njuta av. 

15.00 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 

15.30 Konsten att beskära. Eva Robild, Bonnier fakta. 

Beskärning av träd och buskar ska vara roligt, och med rätt kunskaper blir det just det! Eva Robild utgår ifrån ”varför” 
du ska beskära och berättar bland annat om uppbyggnadsbeskärning av unga träd och hur växterna regerar när du 
beskär vid olika tider på året.  

16.00 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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