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Hej alla nya och gamla medlemmar!
Vi får onekligen frysa in våren. Arbetshelgen var blåsig och 
kall. Än värre på söndagen då det även regnade. Dagen 
innan blåste en jättestor gren ner vid förrådshuset. Vi får 
vara glada att ingen kom till skada!

Idogt arbete under vårens arbetshelg  
Tack för fantastiska insatser under vårens arbetshelg! Ni 
är verkligen duktiga på att ställa upp. Det märkliga är att 
vi lyckas fylla denna stora container även nu i vår. Men 

kompostvakterna Ewa och Inger kunde för första gången 
konstatera att styrelsens informationskampanj om vikten 
av att kompostera har nått fram till många medlemmar. 
Containern var faktiskt inte helt smockfull, som vid tidi-
gare städhelger. 

Ta hand om ditt trädgårdsavfall. Gräv ner det på lotten, 
efter någon säsong har växter blivit mull! 

Den som har en bok och en trädgård saknar inget! 
Vi har i år fått in otroligt många nya medlemmar. Roligt 

• A-området ska måla sina lådor.

• Titta på redskapslådorna. De får inte stå di-
rekt på backen.  Se till att takpappen är hel och 
täcker runt kanten på lådan.

• Glöm inte att skriva på listorna när arbetet är 
utfört (hänger i förrådshuset, soprumsdelen).

• Ställ in gräsklipparen på rätt nivå, så att den 
fungerar bättre och inte går sönder.

Ordförande har ordet
Några kom ihåg!

• Potatislapparna ska lämnas in av ALLA oavsett 
om ni odlar potatis eller inte. Ska lämnas senast 
den 25 juni.
• Lotten ska vara iordningställd innan midsommar.
• Syngång gör styrelsen vid månadsskiftet juni/juli.

• Ni som har kirskål på er lott, håll efter den. 
Mäktar ni inte med att gräva upp eländet, håll 
efter genom att klippa ner det gröna så kanske 
man mattar ut växten.
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Arbete, arbete, arbete ... och så fika

Kulturarv på rot – en mycket bokstavlig verklighet på Julita 
i Sörmland. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU förvaltar 
tillsammans med Nordiska museet Julita Gård och här 
drivs en artdatabank med inriktning mot gamla svenska 
kulturväxter. Äppelsorter, rabarber, vinbär, ja alla de många 
,lokalt framtagna nyttoväxterna i det agrarsamhälle som 
idag är borta, växer på Julita i trädgården. Idag är det än 
viktigare att för framtiden kunna bevara genbank och 
mångfald – i den industriella matproduktion som utmärks 
av monokultur och giftbesprutning. Hit kommer besökare 
från hela landet, studenter, trädgårdsintresserade och besö-
kare med sin egen äppelkvist i handen som man kan få art-
bestämd, namngiven och även låta ympa i Äppelallén som 
innehåller långt över 100 olika, gamla hushålls sorter idag. 

  ” Det är inte otroligt att Julita Gård har en obruten äp-
pelodlingstradition från klostertidens Pomarius och fram 
till idag. Det är därför logiskt att Julita Gård, som första 
museum i Sverige engagerade sig i att bevara det levande 
kulturarvet i form av gamla fruktsorter.

Sune Zackrisson, styrelseman vid Nordiska museet, 
började i slutet av 1980 talet arbetet med att inventera 
äppelsorter i Mälardalen. Dessutom fördes levande väx-
ter, från Mälardalen till Julitas fruktträdgård. Detta är 
fruktträd som endast kan bevaras genom vegetativ 
förökning, d v s ympning eller okulering. Arbetet med 

inventering och dokumentation fortsatte och idag finns 
hela landets äpple, päron, plommon och körsbärssorter 
beskrivna.

Allt detta arbete sker som en del inom det Nationella 
programmet för odlad mångfald, POM. Nordiska museet, 
Julita Gård har förpliktat sig att bevara utvalda växter till 
kommande generationer. Av de hundratals fruktträden på 
Julita är ett sjuttiotal s k mandater, sorter för vilka Julita 
har ett nationellt ansvar att bevara dem i klonarkiv. Det 
finns femton lokala klonarkiv i Sverige idag, den centrala 
samlingen är på Alnarp i Skåne.

OM du nu vill handla ” gamla kulturväxter ” till din 
odling…Hur gör man då ??? JOO antingen kan du söka 
IMPECTA FRÖHANDEL på nätet. De finns i Julita och 
har en omfångsrik katalog. De har specialiserat sig på att 
tillhandahålla ekologiska fröer och frö till kulturarvs sorter 
med anor hundratals år tillbaka i tiden.

Nationella programmet för mångfald, POM har något 
som heter Grönt kulturarv, för att göra det möjligt att 
lansera och saluföra bevarandevärda växter.

ZETA Finsmakarens Trädgård, Blombacken 2, Segel-
torp saluför delar av detta sortiment.

Källor: Nordiska museets hemsida och Nationella pro-
grammet POM hemsida. 

Ebba Ullman

Kulturarv på rot

Flera bilder från arbetshelgen

Foto: Ebba U
llman
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Nedfallna grenar vid föreningshuset

Recept

att det är så många som inser vikten av att kanske få börja 
odla giftfritt. Att syssla med trädgårdsarbete gör en män-
niska gott.

Vi har haft en generationsväxling där några lotter inte 
har fått den bästa tillsynen. Då är det så roligt att se hur 
fint det bli med en rejäl arbetsinsats. Så glöm inte bort att 
gå runt i området och titta på hur fint det blir och hämta 
inspiration. 

Vatten
Det tråkiga är att vi även i år har en vattenläcka. Åtta liter 
per minut rinner ut. Tyvärr så ser vi inte något ställe som 
det är blött på. Vi avvaktar ett tag till. 

Grusgångar, sedum och rågångar 
Håll koll på att ni håller linjen så att inte sedumkanten 
börjar breda ut sig. Spänn gärna upp ett snöre så är det 
lättare att få en rak kant. Sedumkanten ska vara fri från 
ogräs. På årsmötet togs det även upp att rågångarna börjar 
krympa på vissa ställen. Även där, ha koll på rågångarna, 
prata med era grannar och hjälps åt. Du ska kunna gå ige-
nom en rågång utan att behöva riskera bli riven eller att 
snava på något som ligger i gången.

Kvalster
Tyvärr har många svartvinbärsbuskar blivit angripen av 
gallkvalster. Det syns som knoppar som sväller upp till 
kulor. Varje kula innehåller tusentals kvalster, de sprider 
virussjukdom som gör busken steril med tiden. Det 

sprids med vinden och kläder till andra lot-
ter. Kontrollera era buskar noga men ta inte 
på knopparna!

Om ni hittar kvalster finns det inget bote-
medel, busken måste grävas upp. Du kan inte 
ställa den i soprummet. Kan du inte slänga 
busken själv får du låsa in den i flera kraftiga 
plastpåsar. Ingen ny vinbärsbuske få planteras 
på samma ställe på flera år.

VIKTIGT!
Adressändringar; snälla meddela även oss att du har bytt 
adress eller e-postadress. 

Gunilla Sterner

     Nya medlemmar  
A 105 Martin Swärd
A 107 Satu Toivanen
A 126 Alison De Mars
B 202 Evelina Gustafsson
B 205 Marie Wilkinson Löfstedt
B 207 Marie Louise Henriksgård
B 218 Linnea Eriksson
B 235 Xavierita Poumeyrau Karlsson
B 236 Johanna Dahlberg & Jonas Erikson
B 237  Vanja Poedtke
C 306 Ann-Marie Ivarsson
C 317 Helene Lindmark
C 322 Sanna Salo
C 331 Marie Rastborg Kirskålspaj (tips från Lena Renman)

5 portioner
Pajdeg
• 2 1/2 dl dinkelsikt eller vetemjöl 
• 50 g smör
• 1 dl kesella, 10 %
 Fyllning
• 1 stor gul lök, hackad
• 1/2 msk olivolja eller smör
• 2 liter färsk kirskål
• 2–3 ägg
• ca 2 dl mjölk och grädde blandat
• örtsalt, svartpeppar, basilika
• 2 dl riven ost, t ex grevé

Gör så här
 • 1. Hacka ihop mjöl och smör, tillsätt kesella, arbeta 
snabbt ihop till en pajdeg. (Kan även göras i matbere-
dare.)
• 2. Låt degen vila svalt ca 30 minuter. Tryck eller kavla 
ut den i en pajform, nagga botten med en gaffel och 
förgrädda skalet i 200 graders ugnsvärme i 10 minuter.
• 3. Hacka löken och fräs den varsamt i lite olja eller 
smör. Rensa bort grova stjälkar och fula blad från kir-
skålen och skölj väl. Förväll ett par minuter i kokande 
vatten. Är bladen grova behövs längre tid. Häll av vatt-

net och krama ur de förvällda bladen ordentligt. Hacka 
dem grovt.
• 4. Lägg den frästa löken i det gräddade pajskalet, 
sprid ut kirskålen och krydda med örtsalt. Blanda ägg 
och gräddmjölk i en bunke. Krydda med örsalt, svart-
peppar och basilika. Vispa ihop äggstanningen och häll 
den i pajskalet. Strö över riven ost. Grädda i 200 gra-
der, cirka 30 minuter.

Ramslökspesto
Ramslök är för mig ett av de första tecknen på att vå-
ren är kommen. En av det godaste sakerna man kan 
göra av den är en enkel ramslökspesto. Peston är gan-
ska stark i smaken och passar ypperligt till att gratinera 
en kycklingfilé med eller att röra ner i en pasta.

Det här behöver du.
50g pinjenötter eller skållade mandlar
100g riven parmesanost
50g ramslök
1dl olivolja
Cest och juice från ½ citron
salt och peppar 

Mixa allt med en stavmixer eller matberedare och 
smaksätt med salt och peppar.

Alexander Carnolf

Hur ska vi gödsla vår jord? 
Gödsling av grönsakslandet.

Jag grundgödslar alltid på tidigt på våren med brunn-
nen hästskit eller koskit.  Jag brukar räkna med cirka 5 
liter per kvadrat. Vilket innebär att jag behöver 300 liter 

på mina 60 kvadrat jag 
odlar grönsaker på. Har 
jag färdig kompost så 
gräver jag även ner den 
för att förbättra jorden 
ytterliggare. Den här 
grundgödslingen täcker 

grundbehovet för de flesta grönsakerna.  Där jag odlar 
blommor och perenner sprider jag bara ut sporadiskt 
under våren.

När grönsakerna kommit igång och det grönskar för 
fullt i landet kan en del behöva lite ny näring. Det kan 
man ge i lite olika former. 

Gräsklipp är den överlägset bästa enligt mig. Det ger 
sakta ifrån sig näring samtidigt som det fungerar som 
marktäckare och håller jorden fuktig. Gräsklippet lockar 

till sig maskar som i sin tur gör jorden lucker och lättar-
betad.  Man kan täcka med gräsklipp under hela säsongen 
och det kommer göra skörden stor och frodig. Dock får 
du räkna med att det är även lockar till sig en och annan 
snigel. 

Gödselvatten eller expressnäring som jag brukar kalla 
det. Blanda en näve hönsskit eller blodmjöl med 10 liter 
vatten. Låt stå ett dygn och vattna sedan vid plantornas 
rötter, se till att inte hälla på bladverk och delar som ska 
skördas. Den här typen av näring är som energidryck 
för en löpare, snabb energi som snabbt tar slut. Den här 
typen av gödning förbättrar inte jorden men innehåller 
mycket kväve vilket bra när plantorna behöver en extra 
skjuts. 

Se upp med att övergödsla och gödsla hellre flera gång-
er per säsong än få och mycket. Tänk på att alla växter inte 
behöver mer än grundgödslas och mår inte bra av att få 
för mycket kväve. Exempel på växter som klara sig med 
grundgödsling är baljväxter gurka och rödbeta. Växter 
som behöver mycket gödsling är kål, purjolök, och vitlök.

Lycka till!
Alexander Carnolf

Dags för den årliga syngången
Syngång av kolonilotterna görs en gång per år och den 
brukar utförs i månads  skiftet juni-juli. Två stycken från 
styrelsen utför översynen. Styrelseledamoten  ska inte ha 
sin lott på samma område som synas. Har ledamoten sin 
lott på B- området går han/hon på A- eller C-området.

Under syngången  förs ett protokoll som odlaren får med 
eventuella  anmärkningar eller beröm. Om något behöver 
förbättras anges ett datum när arbetet skall vara utfört.

• Vi tittar på huvudgångar, som ska vara rensade från 
ogräs liksom rågångarna mellan lotterna. Rågångarna skall 
var synlig och 50 cm breda. Prata med dina lottgrannar så 
att ni kan hjälpas åt att sköta rågångar och huvudgångar.

• Sedumkanterna ska vara synlig och rensade. Kanten 
ska vara 25 cm bred och varje kvarter med lotter har 
samma färg på Sedum blommorna. Om du har för lite 
kantväxt kan du be någon granne som har mycket Sedum 
om att få överskottet till din lott.

• Buskarna kontrolleras efter eventuell  ohyra. 

• Vi tittar på lådorna som ska var upphöjda och inte 
placerade direkt på marken. Lådan ska vara välmålad och 
tjärpapp ska täcka locket. 

• Vi noterar om odlaren har kompost och om lotten 
sköts på tillfredställande sätt.

• Odlar du potatis? OBS! glöm inte  att lämna in din 
ifyllda potatislapp med eller utan sigill i brevlådorna vid 
förrådshuset senast 17/6.

Du får gärna var med under syngången. 
Väl mött!

Ewa Zotterman

Foto: Gertie Ellburg
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Så här ser angripen 
buske ut


