Studiebesök vid Växtvaruhuset
Kent Jönsson hälsade ett 35-tal medlemmar ur FMK välkommen till ett studiebesök vid
Växtvaruhuset i Odensala utanför Östersund.
Sven Björkebaum, som tillsammans med sin broder, driver Växtvaruhuset sedan 1994 hälsa de också välkommen och inbjöd oss att besöka den trädgård som dom båda drivit upp och
som visar alla växter i en naturlig miljö. En fantastisk trädgård som man inte har en aning om
finns till varken när man åker förbi på E 14 eller är inne i Växtvaruhuset och handlar.
I trädgården finns ett par dammar med porlande vatten omgivna av träd, buskar och blommor i all oändlighet. Sven omtalade att dom alltid försöker odla nya växter samt även planterar in gamla växter som nu är återupptäckta men som det inte finns någon dokumentation
om.
Dom vill odla kulturväxter med bakgrund i Jämtland. Det har sedan 1600-talet varit viktigt att
odla kulturväxter i Jämtland och föregångarna är bland andra Hushållningssällskapet och
Statens Järnvägar där det vid alla – små eller stora stationer – alltid skulle finnas växter som
utsmyckning. För många år sedan kunde man se bilder på koloniträdgårdar ovanför järnvägen på Österängen där östersundsborna fick möjlighet att odla grönsaker för hushålls behov. Nu har emellertid intresset för kulturväxter avtagit och fokus på prydnadsväxter samt
bärbuskar och fruktträd avsevärt ökat under dom senaste tio åren.
Vi blev nu förevisade en resa runt hela världen med bl a vildväxande växter från Asien, en
ligustersyren från Japan, en fantastisk rönn från Korea, en serbisk gran, jasminer och träd
från Kanada. Klimatet spelar enligt Sven ingen större roll för vissa växter. Vi fick se den
vackra marktäckande funkian breda ut sig så mycket så man inte behöver rensa något ogräs
knappt. Något som åhörarna gillade att höra!
Efter rundvandring slog Sven ett slag för odling av grönsaker i pallkrage vilket han visade fint
bevis på att det går att genomföra.
Med en stor applåd avtackades Sven för den fina förevisningen varefter FMK bjöd på kaffe
med dopp inne i Växtvaruhuset trivsamma lokaler.
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