Minnesanteckningar från Nätverket Det gröna kulturarvets
studiebesök hos programmet för odlad mångfald i Alnarp den 27 maj
Förmiddagens studiebesök startade med att Åsa Klintborg Ahlklo kortfattat presenterade sin
avhandling Åkerns blomma – Trädgården som jordbrukets förebild i 1800-talets Skåne. Avhandlingen har
ett tvärvetenskapligt angreppssätt som spänner broar mellan konstvetenskap och agrarhistoria.
Utgångsidén med arbetet var att studera länkarna mellan trädgård och jordbruk, att försöka förstå
och analysera trädgårdens roll som en småskalig experimentsal för det storskaliga odlingsarbetet
på åkermarken. Åsa berättade om sin resa från Vetenskapsakademins grävande gubbe, Rutger Mc
Cleans Svaneholm och hans medhjälpare Ehrensvärd, till gården Degeberg, som blev det första
Lantbruksinstitutet i Skandinavien 1834, planer över mönsterträdgårdar från 1800-talet och
slutligen om Kungsgården i Alnarp och färdigställandet av Lantbruksuniversitetet under andra
halvan av 1800-talet.
Därefter berättade Eva Jansson, samordnare för POM, litegrand om arbetet inom Programmet
för odlad mångfald och var fokus ligger just nu. Växter från projektet som säljs under varumärket
Grönt Kulturarv, har fått ett gott mottagande av allmänheten. En längre presentation av POM fick
Nätverket på nätverksträffen i mars. Inger Hjalmarsson tog oss med på en vandring ut till
provodlingsfälten och den framtida nationella genbanken i Alnarp. Inger inledde med att nämna
de första försöksodlingarna av hassel på 1930-talet. Därefter visade hon oss olika sorter av
jordgubbar, smulgubbar och smultron, åkerbär, vinbär och en plantering av träd i
plommonsläktet. Eva berättade om humlegenbanken och visade även trädplanteringar. Sedan
visade Linnéa Oskarsson oss till 23 odlingsbäddar med olika arter av pioner, dagliljor, iris,
höstflox med mera härliga blomster. Linnéa beskrev vad det praktiska arbetet med odlingarna kan
omfatta och gav oss några av de historier som följt med växterna på resan till Alnarp.
Tillsammans med Karin Persson som nästa guide vandrade vi vidare till narcisser, tulpaner och
dahlior och slutligen in i växthuset där pelargonier och november- och julkaktusar från
krukväxtuppropet samsats ett tag. Kaktusarna har genomgått olika studier i laboratoriet för att
bland annat undersöka ursprung och släktskap. På sikt kommer fler resultat av POM:s arbete att
synas på POM:s hemsida¸ http://www.slu.se/pom
Under förmiddagen kom frågan om en skriftlig presentation av nätverkets medlemmar upp på
nytt. Förslaget är att var och en som vill skriver en presentation av sig själv, sin yrkesbakgrund,
pågående arbete och intressen. Texten får gärna rymmas på en A4, och ger nätverkets deltagare
möjlighet att få veta mer om varandra och gemensamma kontaktytor. Anette Johansson,
naturpedagog i molekylärekologi, antog uppgiften att ta emot presentationer och sammanställa
dem till ett material som på sikt görs tillgängligt för nätverkets medlemmar. Anettes epostadress
är; lerrab@telia.com
Hör gärna av er med tankar om nätverket till: Torrid Bengtsson Lunds Stift, 046-15 55 43,
Erik Persson Sveriges Lantbruksuniversitet, 0765- 54 95 23, Åsa Jakobsson Regionmuseet
Kristianstad, 044- 13 61 56

