
 

 

 

ÅRET 2021  

I WOHLS GÅRDS KÖKSTRÄDGÅRD 

 



 

Inledning 

År 2021, som var köksträdgårdens nionde odlingsår på Wohls gård 
kännetecknades av flera stora förändringar 

 Det nya fina växthuset stod färdigt och väntade på att inredas och tas 
i bruk 

 Fr.o.m. 2020 förodlade vi inte mera plantor i Överby Trädgårdsskolas 
växthus.  

 Hösten 2020 förnyades fyra odlingslådor med virke av lärkträd och nu 
hösten 2021 stod de tre övriga lådorna i tur. 

 Skyltningen och informationen förbättrades och gjordes tydligare 
med nya namnskyltar 

 En ny satsning på att få komposten funktionsduglig gjordes och en 
ansvarig person utsågs 

 Sommaren var rekordvarm under månaderna juni, juli och augusti 

 Coronapandemin medförde begränsningar i antalet personer som 
kunde delta i arbetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Odlingsbäddarna 

Odlingsbäddarna i de förnyade lådorna byggdes upp av Biolan ekosvartmylla, 
blåstång, sand och välbrunnen hästgödsel. I lådorna nr 2 och 3 tillfördes biokol. 

Området nedanför skjulet rensades på ogräs, marken jämnades ut och 
området täcktes med ett lager kartong och ett tjockt lager tidningar.  Här 
placerades 9 pallkragar (60 x 80 cm) i två våningar och hit flyttades en del 
fleråriga växter som tidigare hade vuxit i de stora lådorna. Olika myntasorter 
fick också plats här. Gångarna täcktes med flis. 

I maj hölls ett föredrag om kompostering och en kurs i videflätning där 
deltagarna byggde två odlingskorgar av vide, med plats för pumpor och 
squash.  

Den största förnyelsen var det nya vackra växthuset strax nedanom 
köksträdgården (se mera nedan). 

2. Odlingarna 

Eftersom vi inte mera drev upp småplantor i Överby Trädgårdsskolas växthus, 
utan förodlade en mindre mängd i hemförhållanden, betydde detta ett mindre 
växtsortiment än under tidigare år (se växtlistan, bilaga 1.). En del såddes 
direkt i lådorna och blev därför skördeklara lite senare än förr och en del 
sådder blev mycket ojämna eller misslyckades helt p.g.a. torka och hög värme 
under det känsliga gronings- och ungplantstadiet. Samtidigt har antalet 
fleråriga växter ökat årligen och utgör nu en betydande och värdefull del av 
urvalet växter i köksträdgården (bilaga 1.). 

3. Nyheter 

I köksträdgården har vi årligen planerat odling av nya intressanta växter och 
lämnat bort sådana som varit besvärliga eller ointressanta eller helt enkelt dött 
ut. 

Nya för i år var flera olika sorters sommarsquash, av vilka sorten ’Sunstripe’ var 
extra delikat, violkål, som växte fint, men blev i stort sett oskördad då nästan 
ingen visste hur den skulle användas. Vi prövade också på prydnadsmajs, en 
kulturarvssort. Den hann aldrig utveckla kolvar, men växte på kort tid från små 
spinkiga pinnar till över manshöga präktiga och friska plantor. Bärbuskarna och 
speciellt den gröna svartavinbärssorten ’Vertti’ gav fina skördar i år.  



Humlen växte fint och kottarna skördades traditionsenligt på Bartolomeidagen 
den 24.8. under festliga tecken med skumvin och tilltugg. Här deltog fjorton av 
föreningens medlemmar i talkoarbetet.  

4. Växthuset  

Ett 18,7 m² stort växthus, modell 
Willab Garden byggdes sommaren 
2020.På hösten planterade vi en 
vinranka, Vitis ’Somerset Seedless’, 
som övervintrade bra.  

På våren 2021 planterades en 
passions-blomma Passiflora 
caerulea samt en matta av fleråriga 
hornvioler Viola cornuta som 
ögonfröjd och mark-täckare i 
vinrankans odlingsbädd. Denna 
odlingsbädd har direkt 
markkontakt medan resten av 
golvet är stenlagt.  

År 2021 var det första egentliga odlingsåret och samtidigt ett inkörningsår. 
Växthuset inreddes med tre flyttbara svarta odlingslådor, dvs pallkragar (80 x 
120 cm) i 2 våningar monterade på hjul.  Lådorna fylldes med Biolan svartmylla 



(eko) och välbrunnen hästgödsel. För att skydda växterna mot allt för stark 
solinstrålning monterades skuggardiner på växthusets södra långsida Ett 
automatiskt droppbevattningssystem av märket Blumat, som försågs med en 
upphöjd vattentank på 200 l, installerades.  Droppbevattningen justerades och 
vattentanken fylldes på varje vecka. Att reglera vattenflödet kändes rätt 
utmanande i början och föreningens medlem hortonom Markus Engman 
anlitades som rådgivare. 

5. Odlingssäsongen 2021 odlades följande växter i växthuset: 

Tomater: 3 sorter högväxande tomater: ’Black’ (kanadensisk sort),’ Dulcita’ 
(holländsk) och San Marzano (holländsk sort),  

Paprika Capsicum annuum ’Yellow California Wonder’,   

Jättepumpa Cucurbita maxima ’Gelber Zentner’,   

Malabarspenat Basella alba och Citrongurka Cucumis sativus  ’Cristal Apple’ . 
De tre sistnämnda gav ingen skörd, då jättepumpan bredde ut sig så att de inte 
fick rum att växa.  

Tre stora pelargonkrukor, varav en fin Mårbacka,  prydde också interiören.  

Inredningen, med flyttbara odlingslådor, arbetsbord och en sittgrupp för några 
personer fungerade i stort sett enligt förväntningarna och erfarenheterna från 
detta första år blir bra att bygga på i fortsättningen.  

Framför allt bevattningssystemet och temperaturregleringen måste ännu 
förfinas.  

Växthuset fungerade också som samlingsplats och regnskydd. 

 



 

6. Måndagstalkona 

Enligt tidigare modell samlades föreningens medlemmar varje måndag mellan 
kl. 16 och 18 för att tillsammans hjälpa till med arbetet i köksträdgården. En av 
styrgruppens medlemmar fungerade alltid som ”arbetsledare”. Antalet 
deltagare varierade från 2 till 7 under perioden slutet av april till mitten av 
oktober. Sannolikt avstod en del från att komma p.g.a. pandemin trots att det 
var relativt lätt att hålla ett tryggt avstånd i trädgården. Insatsen ville inte alltid 
räcka till för att hålla odlingarna i toppskick. 

Då denna sommar var rekordvarm under en lång period blev bevattningen ett 
problem. I växt-huset kunde temperaturen stiga till över 40ᴼ C på dagarna (= 
på gränsen till vad t.ex. tomatplantor tål för att må bra) och tillsammans med 
otillräcklig luftcirkulation blir förhållandena inte bra. Växthuset och 
köksträdgården besöktes minst 2 ggr/vecka av föreningens frivilliga för att 
sköta bevattning m.m., men under de hetaste dagarna hade det behövts daglig 
tillsyn.  

Styrgruppen har konstaterat att arbetsbördan börjar bli betungande med 
tanke på att ingen av oss blir yngre och då antalet aktiva medlemmar är i 
underkant. 

WG bjöd talkogänget på kaffe och bulle så länge gårdens kafé var öppet. 
Utanför säsongen samlades de närvarande till en gemensam kaffe- och 
pratstund i trädgården eller växthuset för utbyte av idéer och information. 

Kaféet hade rätt liten användning för köksträdgårdens produkter, det var 
främst ätbara blommor: Violer, krasse, gurkört, ringblommor och blåklint, 
samt några kryddväxter som hade åtgång.  Talkogänget skördade grönsaker 
för eget behov och utomstående besökare uppmanades alltid att fritt plocka 
av de vita smultronen, vilket brukade uppskattas. 

 

 

 

 



Bilaga 1. VÄXTLISTAN 2021 

FRUKT OCH BÄR   
Prunus cerasus 'Latvian 

matala' 
Surkörsbär Hapankirsikka 

     - " -                  
''Fanal' 

     - " -      - " - 

     - " -   
     - " -   

Prunus domestica 
'Kuokkala' 

Plommon Luumu 

     - " -             ' Sinikka'         - " -      - " - 
Ribes nigrum Svarta vinbär Mustaherukka 

Ribes nigrum 'Vertti' gröna vinbär Viherherukka 
Ribes rubrum- gruppen Vita vinbär Valkoherukka 

Ribes uva-crispa Krusbär Karviasmarja 
Rubus gruppen Björnbär Karhunvattu 

FLERÅRIGA  
MONIVUOTISIA 

  

Agastache foeniculum Anisisop/indianmynta Yrtti-iiso 
Agastache rugosa Koreansk anisisop Koreaniiso 

Allium schoenoprasum Gräslök Ruohosipuli 
Allium tuberosum Kinesisk gräslök Kiinansipuli 
Allium fistulosum Piplök Pillisipuli 
Allium ursinum Ramslök Karhunlaukka 

Allium x proliferum Luftlök Ilmasipuli 
Allium scorodoprasum Skogslök/Kajp Käämeenlaukka 
Armoracia rusticana Pepparrot Piparjuuri 

Artemisia dracunculus Dragon Rakuuna 
Artemisia absinthium Malört Koiruoho 
Asparagus officinalis 

'Gijnlim' 
Sparris Parsa 

Borago officinalis Gurkört Kurkkuyrtti 
Diplotaxis tenuifolia Sandsenap Hietasinappi 
Fragaria vesca var. 

semperflorens' 
Vita månadssmultron Valkoinen kuukausi- 



Yellow Wonder'  mansikka 
Humulus lupulus Humle Humala 

Hyssopus officinalis Isop  Iisoppi 
Lavandula angustifolia Lavendel Laventeli 

Levisticum officinale Libsticka Liperi 
Melissa officinalis Citronmeliss Sitruunamelissa 
Mentha spicata Grönmynta Viherminttu 
Mentha x villosa 

'Maroccan' 
Marockansk mynta Marokkolainen minttu 

Origanum vulgare  Kungsmynta  Mäkimeirami 
Origanum vulgare 

subsp. Hirta 
Grekisk oregano Kreikan mäkimeirami 

Rheum x hybridum Rabarber Raparperi 
Rumex sanguineus rödådrad syra Viinisuolaheinä 

Ruta graveolens Vinruta Tuoksuruuta 
Salvia officinalis Kryddsalvia Ryytisalvia 

Satureja montana Vinterkyndel Talvikynteli 
Symphytum  officinale 

(?) 
Äkta vallört Rohtoraunioyrtti 

Thymus x  citriodorus Citrontimjan Sitruuna-ajuruoho 
Thymus vulgaris Kryddtimjan Timjami 

   
ETT- och TVÅÅRIGA/ 

YKSI- JA 
KAKSIVUOTISIA 2021 

  

Allium sativum 
'Alexandra' 

Vitlök Valkosipuli 

Allium ampeloprasum 
'Herfstreuzen 3'    

ekofrö 

Purjolök Purjosipuli 

Anethum graveolens Buskdill Pensastilli 
     - " -               - " - Krondill Kruunutilli 

Beta vulgaris subsp. 
var. sicla 'Orange 

Fantasia' 

Mangold Lehtimangoldi 



Brassica rapa subsp. 
Chinensis 'Rubi' 

"Pak-Choi" Pinaatikiinankaali 

Brassica oleracea var. 
sabellica 

Grönkål Lehtikaali 

     - " -             - " -                   
- " _ 

Röd grönkål Punainen lehtikaali 

     - " -           'Nero di 
Toscana'                 - " - 

Palmkål/Svartkål Mustakaali/Palmukaal
i 

Calendula officinalis Ringblomma Kehäkukka 
Centaurea cyanus Blåklint Ruiskaunokki 

Cucurbita pepo 
'Friulano Wrinkled' 

Sommarsquash Kesäkurpitsa 

Cucurbita pepo 
'Sunstripe' 

Sommarsquash Kesäkurpitsa 

Cucurbita pepo 'Yellow 
Crookneck'    Kulturarv 

Skruvhalspumpa Kesäkurpitsa 

Cucurbita pepo 'Black 
Beauty' 

Sommarsquash Kesäkurpitsa 

Cucurbita   'Uchiki Kuri' Vinterpumpa  Talvikurpitsa 
Ocimum basilicum Basilika Basilika 
Orychmophragmus 

violaceus 
Violkål Isosinilitu 

Petroselinum crispum 
var. crispum 

Bladpersilja              2-
årig 

kähäräpersilja  

Petroselinum crispum 
var. neapolitanum 

Slätpersilja                2-
årig 

silopersilja 

Pisum sativum 
'Lokförare Bergfälts 

Jätteärt' 

Gråsockerärt      
Kulturarv 

Sokeriherne 

Pisum sativum var. 
arvense "Inkilä"   

Kokärt      
"Ylläpitoviljely" 

Peltoherne 

Tagetes erecta (?) 
Linné                      

Kulturarv 

Linne's tagetes Isosamettikukka 

Tagetes tenuifolia 'Red 
Gem' 

Kryddtagetes Kääpiösamettikukka 

Tropaeolum majus Slingerkrasse Köynnöskrassi 



Tropaeolum  nanum Buskkrasse Pensaskrassi 
Valerianella locusta 
'Verte de Cambrai' 

Kulturarv 

Machésallat/Vintersalla
t 

Vuonankaali 

Vicia faba 'Hangdown' Bondböna Härkäpapu 
Vicia faba 'Kontu' Bondböna Härkäpapu 

Zea mays 'Japonica'                              
Kulturarv 

Prydnadsmajs  Koristemaissi 

   
VÄXTER SOM VI HAR 
ODLAT TIDIGARE ÅR 

  

Allium cepa -gruppen 
'Onion Spring Ramrod' 

Sallatslök Salaattisipuli 

Allium x proliferum                                     
flerårig 

Luftlök Ilmasipuli 

Amaranthus tricolor Papegojmarant 
(rävsvans) 

Kirjorevonhäntä 

Anethum graveolens 
'Mammut' 

Dill Tilli 

Angelica archangelica                                
2-årig 

Kvanne Väinönputki 

Anthriscus cerefolium Dansk körvel Maustekirveli 
Apium graveolens Blekselleri Ruotiselleri 
Apium graveolens 
Secalinumgruppen 

Bladselleri Lehtiselleri 

Brassica oleracea var. 
gongyloides 

Kålrabbi Kyssäkaali 

Brassica rapa 'Eno'            
> 50 år gammal sort 

Svedjerova Kaskinauris 

Coriandrum sativum Koriander Korianteri 
Cucurbita pepo 

'Genovese' 
Squash Kesäkurpitsa 

Cucurbita pepo 'Uchiki 
Kuri' 

Vinterpumpa Talvikurpitsa 

Eruca sativa Rucola (senapskål) Rucola (sinappikaali) 
Foeniculum vulgare 
var. Dulce 'Bronze' 

Kryddfänkol Maustefenkoli 



Lactuca sativa var 
crispa 

Ekbladssallat Tammenlehtisalaatti 

Lactuca sativa 'Black 
Seeded Simpson'        

Ekofrö 

Plocksallat Lehtisalaatti 

Lactuca sativa  'Red 
and Green Salad Bowl' 

Plocksallat Puna vihreä salaati 
mix 

Lactuca sativa var. 
capitata 

Isbergssallat Jäävuorisalaattu 

Ocimum basilicum 
'Genoveser' 

Basilika Maustebasilica 

Ocimum basilicum  Rödbladig basilika Punainen basilika 
Ocimum basilicum 
subsp. minimum 

Småbladig basilika Pikkubasilika 

Origanum majorana Mejram Maustemeirami 
Petroselinum sativum 
'Grüne perle'   Ekofrö 

Mosskrusig persilja Kähäräpersilja 

Phacelia tanacetifolia Honungsfacelia Aitohunajakukka 
Phaseolus coccineus Rosenböna Ruusupapu 
Portulaca oleracea Portlak Portulakka 
Raphanus sativus 

'BlackSpanish Round' 
Rättika Retikka 

Reseda odorata Luktreseda Tuoksureseda 
Satureja hortensis Sommarkyndet Kesäkynteli 

Tagetes  patula   
(Wohls gul) 

Sammetstagetes Ryhmäsamettikukka 

Tagetes minuta Mexikansk tagetes Samettikukka 
Trifolium incarnata Blodklöver Veriapila 
Tropaeolum majus 

(Flera sorter) 
Klätterkrasse Köynnöskrassi 

 

 

 

 

 



VÅRA ODLINGSPRINCIPER OCH ARBETSSÄTT 

 Vi odlar enligt ekologiska principer och sköter om jorden! 
 Vi cirkulerar näringsämnen: kompost, naturgödsel, biokol 

och täckodling 
 Vi gynnar ”nyttodjur”, som insektätande fåglar, 

daggmaskar, nyckelpigor och för ögat osynliga 
nedbrytare 

 Vi odlar växter med som samarbetar med kvävefixerande 
bakterier, bl.a. bondbönor och undviker långvarig odling 
av samma växter på samma plats. 

 Vi använder ekomärkt ”köpmylla” i odlingsbäddarna. 
 Vi undviker alla former av plast (t.ex. i markdukar och 

snören) samt olika engångsartiklar 
 

 Vi vill i första hand odla växter som funnits i 
köksträdgårdar under 1800-talet. 

 Vi satsar på gamla sorter som har odlats länge i Finland 
och i Norden. 

 Vi föredrar eget eller inhemskt ekofrö och undviker därför 
F1-hybrider.  

 Vi handlar helst hos företag som saluför ett gott urval 
frösorter av ovannämnda kvalitet 
(I Finland bl.a. Maatiainen och Nyttoväxtföreningen, i Sve-
rige bl.a. Runåbergs fröer, Impecta och NordGen) 

 

 
Wohls gård, Vohlsvägen 605 B 

Styrelsens sekreterare Hans Öhberg, tel 0500469697 
hans.ohberg@gmail.com 

 

Med hälsningar från Köksträdgårdens styrgrupp 

Gitta, Merja, Nina och Ulrica 


