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Föredrag på Kunskapsscenen lördagen 1 april under Nordiska 

Trädgårdar 30 mars - 2 april 2023 
 

09.30 Potatis för hela året – mina favoritsorter. Hannu Sarenström i samarbete med Larsviken. 

Hannus utvalda potatissorter för skördeglädje som sträcker sig över hela odlingssäsongen. Från späda primörer till 
trogna vinterfavoriter som klarar både två och fem månaders lagring. I bästa fall kan du njuta av egenodlad potatis 
fram till nästa årsskörd! “Färskpotatis skördas och bör tillagas i princip i samma stund, det är då man får det bästa 

resultatet. Men vissa sorter mognar och blir ännu godare vid inlagring och andra förlorar på att åldras. En bra plan är 
att tänka igenom ett mat-år och välja sorter utifrån det.”  

10.00 Itoh-pioner – pionvärldens tåliga primadonnor. Leena Liljestrand, Svenska Pionsällskapet. www.pionisten.se 

Om itoh-pioner, korsningar mellan en lukt- och en buskpion. Tåliga, pålitliga och kan odlas högt upp i landet. 
Blommorna finns från vitt till flerfärgat, från enkla till fyllda. 

10.30 Odla din mat – självhushållning på liten yta. Karin Jansson, FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling. 
www.fobo.se  

Även på en liten yta kan du odla din egen mat och på så sätt öka din matsäkerhet. 

Karin Jansson är redaktör för FOBOs medlemstidning Odlaren, hon arbetar också som lärare på Holma Folkhögskola.  

11.00 Introduktion till bonsai. Torsten Ryman, Svenska bonsaisällskapet. www.bonsaisallskapet.se   

Vad är egentligen en bonsai, vad kommer det från, hur skapar man en bonsai och hur sköter man dom. Medlemmar 
från Svenska Bonsaisällskapet berättar och visar inspirerande bilder på bonsaier.  

11.30 Grönt Kulturarv - 10 års jubileum. Erik de Vahl, Programmet för odlad mångfald, Pom. www.slu.se/pom  

Under varumärket Grönt kulturarv® har växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom, 
nu lanserats och saluförts under 10 år. Dags att sammanfatta dessa år men även blicka framåt! 

12.00 Fråga våra trädgårdsrådgivare! Lise-Lotte Björkman och Henrik Bodin, Riksförbundet Svensk Trädgård och 
Fritidsodlingens Riksorganisation. www.tradgard.se  www.for.se      

Trädgårdsrådgivarna berättar om frågor de får i sitt dagliga jobb. Vissa vanliga och återkommande, andra udda och 

roliga medan andra ger ny kunskap både till rådgivarna, frågeställaren och Trädgårdssverige.  Och här kan du ställa 
dina egna frågor direkt till dem!  

12.30 Vårblommor i trädgårdslunden. Ulf Sill, Sällskapet Trädgårdsamatörerna. www.tradgardsamatorerna.se 

I skuggan av lövträd kan vi odla många spännande och vackra växter. Det är lätt att förtrollas och fascineras av de 
växter som kännetecknar ett woodland. 

13.00 Vackra rosor och nyttiga nypon. Eva Böhlin-Andréasson, Svenska Rosensällskapet. 
www.svenskarosensallskapet.se  

Vackra rosor och nyttiga nypon: Jag är intresserad av att ta tillvara det mesta av vad naturen kan ge. Speciellt 

intresse för rosor; att ha dem till lust och fägring, för doften, för historiken kring dess namn och ursprung men också 
för att kunna tillaga godsaker av både rosens kronblad och framför allt av rosens frukt d.v.s. nyponen som är ett 
riktigt superbär!  

13.30 Dahliaknölens resa – så produceras knölarna vi köper. Linnéa Boqvist, Svenska Dahliasällskapet. 
www.svenskdahlia.se  

Här kommer ni få en inblick in i hur de stora nederländska odlingarna odlar fram knölarna som vi sedan kan köpa på 
nätet eller i butik. Hur förökas dem, Odlas i miljoner ute på fälten, förvaras och därefter transporteras till oss och ut i 
världen. Linnea Boqvist driver Dahlias by Linn i Herrljunga.  
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14.00 Fågelholkar – vanliga frågor om hur en bra holk ska vara och var man sätter upp den.  Sören Lindén, 
Stockholms Ornitologiska Förening, StOF. www.stof.nu  

Hur högt ska man sätta en holk? Måste man rensa holkar? De här vanliga frågorna och många fler kommer vi tala om 
och även se bilder på holkar och dess fåglar. Vi får också lite fakta om de vanligaste fåglarna som häckar i holk och 
lite om deras häckningsbestyr. Ett föredrag för den som vill veta mer om sina holkar eller för den som planerar att 

sätta upp sina första holkar. 

14.30 Blåbärstry och andra hälsosamma bär. Leif Blomqvist, Blomqvist plantskola AB. 
www.blomqvistplantskola.com  

Plantskolisten Leif Blomqvist berättar utifrån sin gedigna kunskap om blåbärstry, som nu börjar bli vanligare i våra 
trädgårdar, och andra nyttiga bär vi kan odla.  

15.00 Den gåtfulla damaskenerrosen. Håkan Kjellin, Svenska Rosensällskapet.  www.svenskarosensallskapet.se  

Hur länge har damaskenerrosen funnits i Europa och varifrån kommer den? Många frågor och få säkra svar. Litet 
säkrare kan man vara när det gäller rosens avkomma, nämligen de synnerligen odlingsvärda portlandrosorna.  

15.30 Bonusväxter! Nyttiga och goda som frodas helt utan skötsel i din trädgård . Rose Wilkinson, Svenska 
Örtasällskapet. www.ortasallskapet.se 

Drömmer vi inte om växter som sköter sig själva helt och hållet? Tåliga växter som vi inte behöver så, gallra, vattna, 

ge näring eller ogräsrensa och som frodas i både regn och torka?  Samtidigt som de är goda, nyttiga och kan skördas 
hela säsongen. Bonusväxter – vad är detta? 

16.00 Livet i underjorden. Ulrica Otterling och Ulf Nilsson, Koloniträdgårdsförbundet. www.koloni.org  

I en matsked jord finns det mer organismer än befolkningen på jorden. Här får du lära känna några av underjordens 
hjältar och får veta vad de gör där nere i mörkret som är så bra. Hur de omvandlar döda växter till näring och vad du 

kan göra för att hjälpa dem på traven. I gengäld få du en friskare och bättre jord och gör en viktig insats för den 
biologiska mångfalden. 

16.30 Skogsträdgården – den hållbara & ätbara trädgården. Mireille Lewis, Permakultur i Sverige. 
www.permakultur.se  

Drömmer du om en prunkande ätbar trädgård med härlig avkastning på perenna grönsaker, frukter, nötter och bär, 

en trädgård som samtidigt gynnar den biologiska mångfalden både i och över jord? 

Skogsträdgården är platsen för odlare som vill satsa på ätbara perenner och odla i flera nivåer i samklang med 
naturen. Låt dig inspireras av skogsträdgårdens alla möjligheter och hur vi skapar den.  

17.00 Botaniska trädgårdspodden. Åsa Krüger och Stina Weststrand, Göteborgs botaniska trädgård 

Häng med till Botaniskas skattkammare! I podden diskuteras vetenskap, kulturhistoria och botanik. Tillsammans med 

gäster dyker programledarna ner i olika delar av växternas fascinerande värld.  

Under Nordiska trädgårdar är temat orkidéer, lökväxter och knölkallor. Något som dessa växter har gemensamt är att 
de alla är "monokottar" – monokotyledoner. När de utvecklas har de ett hjärtblad till skillnad från majoriteten av 

världens växter som har två – dikotyledonerna. Monkottarna har en spännande historia, både evolutionärt och i 
Göteborgs botaniska trädgård.  

Botaniska trädgårdspodden görs av Göteborgs botaniska trädgård. Programledare är Åsa Krüger och Stina 

Weststrand som båda arbetar som vetenskapliga intendenter i trädgården. Botaniska trädgårdspodden hittar du där 
poddar finns och på botaniska.se/podd. 

 

 

Med reservation för ändringar! 
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