Välkommen till Karlskoga Trädgårdsförenings resa 4 och 11 juni 2022

Tider och program
07.30

Avresa från Karlskoga busstation.

Innan vi kommer fram till det första besöket stannar vi vid Sandbäckens rastplats för att äta vår
medhavda fika, tänk på att det är ett bra tag innan vi får lunch. Leena Liljestrand har inte heller
resurser att låta hela sällskapet besöka hennes toalett så det är bra om vi kan genomföra sådana
bestyr vid rastplatsen.

09.30-11.00

Besök i Leena Liljestrands trädgård i Mariestad.

Så här berättar Leena:
”Huset blev klart 2008, då vi flyttade in. Tomten var en leråker med manshöga tistlar, och vi började
med allvar med trädgårdsanläggningen först 2010. Tomtytan är ca 1160 kvm, men enplanshuset
(200 kvm), växthuset (15 kvm), dammen och stenläggningarna tar en stor del av ytan. Baksidan är
så gott som orörd på grund av åkerfräken som är omöjlig att bli av med. Där odlar vi bärbuskar
(blåbär, blåbärstry) samt pionbebisar (frösådda) i stora lådor.
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Förutom ca 220 pioner finns det japanska lönnar, några magnolior, ett tjugotal olika vitsippor,
primulor, Austinrosor (inte i blom när ni kommer, de blommar efter pionerna precis som de 120
liljorna som finns, likaså de drygt 30 olika solhattarna, Echinacea), udda perenner och buskar. Det
finns ett blåregn samt ett 40-tal olika klematis, de flesta är dock sensommarblommande.
OBS! Framsidan av huset är under rekonstruktion, detta kommer vi att göra under sensommaren,
så den delen av trädgården ser riktigt hemsk ut. Samma gäller en liten backe i hörnan av
trädgården där vi ska lägga en bra halvskuggig plats för pionvildarterna (under hösten). Vi får se hur
långt jag hinner med ogräsrensningen, i fjol blev maken hjärtsjuk så allt fick vara där ute, och det
börjar synas nu... ogräs överallt!”
Lena Liljestrand är ordförande i Svenska Pionsällskapet. Besöket i Lenas trädgård är gratis men ett
bidrag till Svenska Pionssällskapet, som tack för besöket, är välkommet.
Swish nummer 123 354 78 09.

11.40-12.15

Besök i Munkängarnas naturreservat där ramslöken
blommar

Munkängarna är ett naturreservat inom Kinnekulle naturvårdsområde i Götene kommun i
Västergötland.
Området är skyddat sedan 2007 och omfattar 76 hektar. Det ligger på platåberget i
Kinnekulles nordvästra sida. Reservatet består mest av en högstammig och lummig ädellövskog.
Munkängarna har under lång tid varit en slåtteräng som tillhört Hellekis och Råbäcks herrgårdar.
Under 1800-talet gjordes delar av ängen om till en engelsk park som var öppen för allmänheten. På
försommaren finns ett hav av vitsippor, gulsippor, nunneört, lundviol och ramslök. Här lever även
hundratals arter av svampar, lavar, insekter, örter och fåglar.
Munkängarna ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
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12.30-13.30

Lunch på Forshems Gästgivaregård.

Välkomna till Sveriges äldsta Gästgivaregård från 1564. Dess historia börjar redan 1280 då Magnus
Ladulås i Alsnö stadgar föreskrev att det i varje by skulle finnas en man som kunde ta hand om
vägfararna, allt för att råda bot på den s.k. våldgästningen som var en tung börda för alla drabbade,
särskilt bönderna. Dessa män blev de första Gästgivarna. Gästgifaregården, som den
nedtecknades första gången 1627, hette innan Korsgården. Namnet kommer troligen från
korsbrödraordern, korsbrödernas gård. Gemensamt för alla pilgrimsmål var att där kunde man
också få kost & logi.
Vi kommer att avnjuta Ramslökssoppa med tillbehör, dricka, kaffe och kladdkaka på denna anrika
plats.
Den som vill veta mer om Gästgivaregården och dess historia kan besöka hemsidan på
https://forshem.se/

14.00-15.20

Besök på Melldala trädgård i Lerdala (handelsträdgård).

Melldala Trädgård är ett familjeföretag med ett stort utbud av trädgårdsväxter och är specialiserade
på moderna och gammaldags rosor.Vi får 10 % på uteväxter. Hemsida http://www.melldala.se/

16.00-17.30

Besök i Kerstin Peterséns trädgård i Skövde.

Så här berättar Kerstin:
Mina föräldrar byggde huset i mitten på -50 talet. Jag var med då i några år. Efter 30 år i Stockholm
flyttar jag hem,1990. Efter en vistelse i en klosterträdgård i Asissi, Norditalien, blev jag helt betagen
av historiska rosor och örtagårdar, det vill säga upplevelser av skönhet, smaker, dofter… Jag börjar
gräva och plantera i den gamla trädgården med rester från mina föräldrars ”nyttoträdgård” med
fruktträd o bärbuskar. Ca 3 500 kvm har jag till mitt förfogande. Det är två tomter med en rejäl
nivåskillnad och norrsluttning på ca 500 kvm. Rosintresset har bestått genom åren, speciellt de
gammaldags doftande.
Men intresset utvecklas. Jag har många träd förutom de gamla fruktträden; magnolior, näsduksträd,
skenkamelior, valnötsträd, kejsarträd mm. Jag stammar upp träden så jag kan odla i ”nivåer” och se
trädgården genom galler. Älskar färg och form oavsett om det gäller trädgård/växter, inredning,
textiler… Smaken förändras; heta, varma färger var inte välkomna för ett antal år sedan. Nu
fascineras jag av det häftigt exotiska. Hostor fyller ut, binder ihop och ger karaktär.
Hoppas särskilt på att näsduksträdet, magnolior och skenkamelia är i blom. Rosorna är ju tyvärr
inte i blom. Kanske några pimpineller?
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Jag rekommenderar stadigt på fötterna för de som vill gå i sluttningen. Det går också utmärkt att gå
vägen kring tomterna om man föredrar det. Jag försöker ha en hel del växter till salu som är
frösådda eller delade från trädgården. Även rikligt med rosor i kruka som är drivna från sticklingar
eller rotskott.

17.30

Hemfärd

På hemresan gör vi ett stopp i
Sjötorp med kvällsmat på Café
Baltzar von Platen som ligger
precis vid Göta kanal och äter
bakad potatis med röra och en
kopp kaffe.

20.00

Beräknad hemkomst
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