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Velkommen til KVANNs Nyhetsbrev #11! 
 

Kjære nye og gamle medlemmer i KVANN! 

 

Velkommen til KVANNs 11. nyhetsbrev. Jeg håper alle har hatt en fin sommer til tross for de 

værmessige svingninger og ekstremvær, ny storinvasjon av kålmøll osv.  Jeg blir mer og mer 

overbevisst om at mangfold og en større andel av flerårige vekster er veien å gå fordi man blir 

mindre sårbar for slike utfordringer!  For første gang på mange år har jeg stort sett holdt meg 

hjemme i sommer og det har vært helt fantastisk å kunne bare stelle hagene og plantene mine, både 

hjemme, hos Væres Venner og i Allium-hagen på Ringve Botaniske Hagen! 

Husk å melde dere på Åpen Hage arrangement i begynnelsen av september!  

Jeg har allerede sanket mye frø til dere (dette 

bildet er tatt for 5 minutter siden!) og jeg håper 

at alle s  atser på å ta frø eller stiklinger av minst 

en nytteplante i sommer og tilbyr enten i 

høstkatalogen (10. oktober frist) eller i årboka 

som kommer i februar! Jeg er helt avhengig av 

dere i dette arbeidet! En stor takk til alle som 

bidra i å ta vare på våre gamle nytteplanter og 

sprer mangfoldet i foreningen! 

Jeg blir bortreist i nesten 3 uker fra 20. september til 7. oktober og vanskelig å få tak i. For 2 år siden 

ble jeg spurt av Samuel Thayer (min favoritt forfatter om spiselig planter) å holde Keynote på 

Midwest Wild Harvest Festival i Wisconsin. Dette kunne jeg ikke takke nei til! For å dra mest mulig 

nytte av turen (mot den lange flyturen) skal jeg holde en rekke kurs og foredrag: Atlanta Botanical 

Gardens, jeg gleder meg til å besøke Joe Hollis’ Mountain Gardens i North Carolina, jeg skal besøke 

og holde foredrag om KVANN for Seed Savers Exchange i Decorah og etter festivalen blir det en liten 

tur av New England hvor jeg skal bl.a. besøke Eric Toensmeier som skrev boken Perennial 

Vegetables!     

Håper Nyhetsbrevet faller i smak! 

Fortsatt god sommer og kommende høst! 

Stephen, leder og redaktør 

 

 

1.  Tilbud til høstkatalogen og rapportering 

 

Jeg håper at dere er i full gang med å sanke frø av spennende planter som dere vil dele med andre. 
Tenk også på hvilke vegetativt formerte planter som kunne deles nå i høst! Jeg vedlegger KVANNs 
Excel rapporterings skjema som jeg håper flest mulig medlemmer bruker til a) å gi tilbakemelding om 
hvordan dyrkingen har gått i sommer (vi ønsker å vite hva medlemmene tar vare på, særlig de norske 
plantearven nytteplanter; b) sende inn tilbud til høstkatalogen og årboka (februar). Andrew McMillion 
laget en kort video i fjor som forklarer hvordan alle kan lage sin egen rapport i EXCEL: 
https://www.youtube.com/watch?v=TnRuAkxhcfE   
Det er bare å ta kontakt med en av oss om dere har problemer. Når dere får nye frø eller planter 
gjennom KVANN, kan man legge dette inn selv i EXCEL arket. Jeg er ofte spurt hvordan jeg klarer å 
holde oversikt over min samling av spiselige vekster og det er rett og slett at jeg skriver opp alt jeg sår 

https://www.youtube.com/watch?v=TnRuAkxhcfE


og planter i hagen min. Dette gjør jeg først på papir om sommeren og det blir senere, vinterstid, lagt 
inn en stor Excel ark, som i dag dokumenterer over 9.000 planter jeg har i løpet av 20 år plantet i hagen 
(både ett- to- men mest flerårige matplanter).  Jeg håper at dette også hjelper dere med å «huske» 
detaljene rundt nytteplantene dere dyrker og etter hvert tilbyr. Vi er klar over at noen av dere har 
problemer med slike filer (også WORD). Vi finner en løsning på dette for hver enkelt (vi jobber også 
med et web-basert rapporteringsskjema, men dette er ikke klart ennå.  Vi er spesielt interessert å ta 
med nytteplanter i høstkatalogen som er best å så/plante om høsten, feks. hvitløk og andre flerårige 
løk (feks. luftløk og Norrlandsløk), samt gamle stauder, trær og busker; det gjelder også pastinakk, 
kvann og andre flerårige grønnsaker som krever kuldebehandling for å spire osv.  Men, alt er av 
interesse. Fristen for å sende inn tilbud til høstkatalogen blir i år rundt 10. oktober. Tilbud til årboka, 
som kommer i februar, kan sendes senere evt. oppdateres senere. 

 

2.  Snart er den nye nettløsningen klar 

Etter en god prosess det siste halvåret, ruller vi i disse dager ut de første elementene i ny 
nettløsning. Den har fått litt endret design, og ny innholdsstruktur, med hovedmeny for de viktigste 
funksjonene og fotmenyfelt for alt annet. Denne uka jobber vi med å kople opp Vipps og Klarna i 
nettbutikkløsningen, slik at medlemskap kan kjøpes og fornyes derfra. 
Den neste versjonen vil ha: 

• Brukerkonto og «Mine sider» med egne menyer intern i denne der medlemmer selv styrer 
personopplysninger, hva som skal være offentlig osv. 

• Kalender, for publisering av arrangementer i KVANNs og i medlemmenes egen regi 
• Portaler for laug, der medlemmer kan melde seg inn og utveksle info, samtale mm (som FB 

osv) 
• Egen seksjon på sol.kvann.no for innholdet fra tidligere skogoglandskap.no 
• Egen seksjon på db.kvann.no for all systematisk informasjon om arter og sorter, i første 

omgang i en «planteindex» (denne fylles med innhold ut over høsten) og på sikt i en 
skikkelig databaseløsning. 

(Karl Aakerro) 

(Tusen takk til Karl, som har tatt på seg den krevende jobben og for en kjempeinnsats i sommer)   
 

3.  Åpen Hage og andre arrangement 

22. august   Kjell Hødnebø skal ha et hagetreff hjemme hos seg i Risør torsdag den 22. august. 
Adressen er Kranveien 40. Vi møtes kl 17:00. Arrangementet blir annonsert på FB: Hageselskapet 
Risør Hagelag. Tema er: Gammel frukthage med interessant hagehistorikk. I samarbeid med Risør 
Hagelag. Servering. Gratis. 

2-8. september avholdes Klimafestivalen i Trondheim, og i den forbindelse har vår kjære løk og 
vegetarmat guru leder Stephen åpnet Den Spiselige Hagen for publikum. Vi så her en fin mulighet for 
å åpne flere KVANN-hager, og har invitert medlemmene til å bli med. Det er fortsatt mulig å melde 
seg på! For påmelding eller mer informasjon send mail til inger.line.odegard@gmail.com (den nye 
eventsekretær for KVANN), arrangementet kan også finnes på Facebook 
https://www.facebook.com/events/353939968653921  

http://sol.kvann.no/
http://skogoglandskap.no/
http://db.kvann.no/
https://www.facebook.com/events/353939968653921


19. september holder KVANN og Jen McConachie inspirasjonskveld for skoghageinteresserte på Holt 
Gård i Vestfold. Jen McConachie jobber sammen med Guren Efferus og formidler kunnskap, trær og 
vekster til matskog og hage. Om man ønsker planter fra veksthuset deres kan man bestille på 
forhånd (se efferus.no og send bestilling til jennifer@efferus.no), og hente vekstene på Holt Gård 
denne kvelden. For påmelding eller informasjon send mail til inger.line.odegard@gmail.com, eller se 
Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/655823291563138  

29. september holder jeg (Stephen) foredrag om Allium-slekten for Fet Hagelag. 

Frøkurs:  
Andrew McMillion planlegger å holde frøkurs i september i Oslo (mer informasjon / FB arrangement 
senere) 
Det planlegges også frøkurs Trøndelag i vinter (flere informasjon senere). 
NB! KVANN har et frøkurs DVD (Seed to Seed) som medlemmer som ønsker å arrangere kurs / 
studiesirkel kan låne! 

4.   Nytt fra KVANN laugene 

KVANN etablerer en rekke laug for å styre og kvalitetssikre vårt arbeid. To nye laug er etablert siden 
sist og det er spesielt gledelig at et av våre dyktigste og mest kunnskapsrike grønnsaksdyrkere sa ja 
til å etablere vårt Hvitløkslaug sammen med Torstein Jæger Dahlen. Det andre er Allium-lauget som 
jeg (Stephen) er leder for. Flere laug er under etablering (se lengre ned) og noen laug fortsatt savner 
en leder, så hvis du har lyst til å engasjere deg litt mer, må du bare ta kontakt med Andrew 
(amcmillion@mac.com) eller meg! 

Hvitløkslaug  

av Anders Nordrum og Torstein Jæger Dahlen 

Etter utfordring fra KVANNs leder Stephen Barstow har undertegnede Torstein Jæger Dahlen og 
Anders Nordrum sagt ja til å lede det nyoppstartede lauget den første perioden. Siden vi allerede 
jobber med å teste hvitløkssorter i innlandet og gjennom Facebook-siden «En hvitløks vandring høyt 
og lavt i Norge» https://www.facebook.com/groups/126595354640631 blitt kjent med mange 
dyrkere og fått del i mye erfaring, oppleves utfordringen derfor som sammenfallende med det vi er 
opptatt av. FB-siden vi har administrert, har nå skiftet navn til Hvitløksdyrking i Norge og går fra å 
primært følge en sort, til å utforske mangfoldet som en åpen gruppe men vi håper på sikt å legge 
siden inn under KVANN. Vi tror at FB-gruppen med dagens ca 750 medlemmer vil oppleve en slik 
tilknytning som spennende og vi tror også det vil bli en interessant gruppe for KVANNs 
hvitløksdyrkere.  

Hvitløk er sannsynligvis svært gammel i Norge, men «Hos oss blir han brukt i mindre mengder til 
medisin» sier Lars Ueland i sin fagbok i grønnsaksdyrking fra 1942. Med dette sier han både at den 
har vært dyrket i Norge, har hatt liten plass i norsk kosthold men også at det var, og kanskje fortsatt 
finnes, gamle sorter i norske hager. Det siste er spennende. 

Med den Pakistanske innvandringen på 70-tallet, sammen med at nordmenn begynte å reise mer og 
fikk ganen opp for «nye» smaker, fikk også hvitløken stadig større plass i norsk kosthold og er nå for 
mange uunnværlig. Men siden de nye hvitløk-impulsene kom fra sydligere breddegrader, har mange 
av oss tenkt at hvitløken egentlig er å regne som en eksotisk grønnsak, og mange fikk dermed 
bekreftet hvitløkens "sarte natur" gjennom å sette fedd fra butikkenes grønnsakdisker. Vi var ikke 
klar over at, eller hadde latt gå i glemmeboka, det Ueland skriver i overnevnte bok, om at hvitløk: 

mailto:inger.line.odegard@gmail.com
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«blir brukt av de gamle folkeslagene både i Europa og Asia. Nå er den mest brukt i Russland». For 
saken er ikke at hvitløk er for svak for norske forhold, saken er at vi ikke har vært klar over 
sortsmangfoldet. Det finnes knapt noen grønnsak som er mer hardfør og kan dyrkes høyere enn 
hvitløk, bare sorten er den rette - og ulike grupper og sorter er det mye av innenfor hvitløk. 

 
 

 
Anders (til venstre) og Torstein leder sammen hvitløkslauget 

De siste 20 årene har derfor hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle 
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede 
«grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye 
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt 
i norske hager. 

Vår bakgrunn for engasjementet med FB-siden «En hvitløks vandring høyt og lavt i Norge» var en 
sort Anders Nordrum fikk av en ortodoks munk i Hviterussland sommeren 2001. Sorten viste seg å 
være både kraftigvoksende og svært hardfør og dyrkes nå bla av Torstein Jæger Dahlen på hytta 
1050 moh på Fjeslia i Valdres. Gjennom Anders sin tidligere jobb som lærer ved Gjennestad 
gartnerskole i Vestfold, hans nåværende jobb på fengselet i Valdres og gjennom Datsja 
https://www.datsja.no, har sorten blitt spredt til hundrevis av hager over hele landet og ble derfor 
en viktig sort å følge gjennom en egen FB-side for å vinne erfaring. Ikke fordi sorten er overlegen 
andre sorter, men fordi den pga utbredelsen ble en god referanse. I dag holder Anders sorten «ren» 
i egen hage på Leira og Torstein tester andre sorter opp mot den i egen hage på Fagernes og hytta 
på Fjeslia. Målet har vært å ha en fast referanse å sammenligne med og på den måten prøve å finne 
ut mer om hardførhet hos sorter som dyrkes i Norge. Dette arbeidet fortsetter nå innenfor rammen 
av KVANN og da med flere sorter som feks Estisk Rød,  Aleksandra (fra Finland), osv. og med flere 
dyrkere over hele landet. Vi tror dette arbeidet blir viktig både for å registrere sorter, få spredt godt 
materiale og å øke kunnskapen om dyrking. 

I sommer har vi hatt 16 ulike sorter i jorda. Disse har vi fått fra dyrkere over hele landet og fra 
Danmark. Erfaringer så langt vil vi komme tilbake til, men vi har erfart store forskjeller. Norge er jo et  



 
Hvitløk i Valdres (øverst ser vi Anders med planteforskeren Dag-Ragnar Blystad fra NIBIO på Ås som 

tok turen til stølen i 940 moh med en av verdens fremste forskere på virusrensing av plantemateriale, 
Professor Qiaohun Wang fra Yangling Universitetet i Kina sommeren 2018). 

land med stor variasjon i klima og vekstforhold. Dette gjør at sorter som kanskje «sliter» her i 
innlandet vil gro utmerket i andre områder. 

Et mål for Hvitløkslauget må være å både få til et register over de ulike sortene som finnes og hvilke 
sorter som er best tilpasset ulike steder i Norge. Dette igjen vil gjøre at KVANNs medlemmer får 



oversikt over hvor tilpassa sorter er tilgjengelige.  Derfor håper vi etterhvert at flere vil prøve ut ulike 
sorter rundt om i landet. 

Som første fase vil vi nå til høsten etablere et testfelt i Valdres på ca 380 moh. Vi håper det finnes 
mange rundt om som vil være interessert i å være med ved å sende inn 8-10 fedd til oss. Sorten må 
da være tydelig merket med antatt sortsnavn, hvem du har fått de fra og hvor i verden de har sin 
opprinnelse, samt erfaringer du har med sorten.  

Høsten 2020 har vi som mål å arrangere en samling hvor vi både kan ha erfaringsutveksling og 
temaer rundt dyrking. 

Hvitløk er som alle løker svært utsatt for både sopp og virus, noe vi må jobbe for å hindre får sprer 
seg unødvendig. Vi ønsker derfor at lauget i regi av KVANN får fortsette det gode samarbeidet med 
NIBIO, Generessurssenteret og en aktiv bruk av planteklinikken.  

Ta kontakt med Torstein på: j-dahlen@online.no om du vil være med i hvitløkslauget. Lauget er for 
medlemmer av Kvann og er gratis. 
 

Allium-lauget 
 
Formålet med dette lauget, som er nettopp startet opp, skal være å ta vare på gamle norske 
flerårige løk (unntatt hvitløk) og prøve ut nye løk som er egnet til dyrking i Norge. En viktig ressurs 
for lauget er Chicago-hagen på Ringve Botaniske Hagen hvor over 60 gamle norske flerårige matløk 
dyrkes sammen med over 200 andre spiselige løk fra hele verden. Medlemmer av lauget vil få 
anledning til å bestille løk fra hagen. De gamle norske matløk inkluderer Allium fistulosum (pipeløk, 
inkl. takløk fra Gudbrandsdalen), A. x proliferum (luftløk), A. oleraceum (vill-løk), A. vineale 
(strandløk), A. ursinum (ramsløk), A. scorodoprasum (bendelløk / skogløk) og A.victorialis (seiersløk / 
alpeløk). De fem siste er vill- eller naturaliserte arter som har blitt flyttet til hager som matplanter 
før i tiden, og dette er fortsatt gjort når det gjelder ursinum (ramsløk) og victorialis (seiersløk) i 
økende grad! Jeg har lagt ut bilder fra Ringve både på mitt blogg 
(se http://www.edimentals.com/blog/?p=22096 samt i følgende Facebook 
album: https://tinyurl.com/yxjvvw53). Hagen er blitt støttet av Landbruksdirektoratet, og 
Genressurssenteret.  
Medlemskap: Alle i Allium-lauget må være medlem i KVANN. Medlemskapet er frivillig og er basert 
på aktiv innmelding til og godkjenning av lederen. Medlemmene må rette seg etter de bestemmelser 
og retningslinjer som lauget opererer etter.  
Kursing: Et av formålene med etablering av laug er å lære hvordan man skal ta vare på sorter og 
landraser. Flere av de norske løk formerer seg kun vegetativt (feks luftløk, vill-løk, strandløk og 
bendelløk produserer ikke frø) og deles vanligvis som toppløk (løk i blomsterstandene). Plantene fra 
toppløk blir normalt genetisk lik morplanten. Når det gjelder løk som lager frø er det viktig å være 
klar over at om man dyrker forskjellige sorter eller landraser innenfor samme art (feks sibirgressløk 
fra Finnmark med en gressløk fra Sør-Norge) vil de kunne lett krysse seg med hverandre og man bør 
derfor ikke sprer videre frø fra sibirgressløken! Det er også slik at enkelte botaniske løk som Allium 
cernuum og stellatum fra Nord Amerika kan faktisk krysse seg med kantløk (A. lusitanicum), A. 
nutans, A. senescens og A. angulosum fra Europa og Asia. Jeg har tilbudt frø fra min egen hage hvor 
jeg dyrker flere hundre type løk og det er absolutt fare for kryssing. Når jeg tilbyr slike frø bruker jeg 
å skrive feks Allium victorialis Ex-Lofoten om det er fare for at denne har kunnet krysset seg med 
andre seiersløk i min hage. Om man dyrke frø fra en slik plante bør man ikke tilbyr denne videre til 
andre som om det var en sort fra Lofoten fordi dette vil kunne tynne ut genetiske forskjeller mellom 
sorter vi ønsker å ivareta. Men, vi oppfordrer også til bevisst kryssing av løk fordi det er nettopp 
gjennom slike forsøk at nye bedre matløk kan dukke opp. Norrlandsløk er et godt eksempel, et 

http://www.edimentals.com/blog/?p=22096&fbclid=IwAR25cr0OWMuYAx1B5gTlOM4gBLbT3V35kwEhv2chviYXRvbt7OzAG3Kxz6o
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hybrid som gir større avlinger enn foreldreartene (se http://www.edimentals.com/blog/?p=21014). 
Derfor vil vi fortsatt tilby frømikser til de som vil eksperimentere! 
Innmelding til Stephen (sbarstow2@gmail.com) 

 

Frukt Laug 

 
Journal fra Fruktlaugets leder: Sommeren er forbi, og høsten dufter sitt sødme og håp. 
Om de beste frukthauster.  Det henger i klaser i år på enkelte trær, og fruktbøndene har tynnet og 
tynnet i frukten. Plommer er det masse av, epler henger tungt ned mot bakken og pærene ser fine 
ut. Hasselbuskene, filbert og de andre storfruktede hassel som nu har vært her i en 15års tid bugner 
også. Ellers har fruktlauget hatt litt deilig sommerferie i haven, men drømmer om en liten 
fruktsamling fortkommende (oktober?). Vi gleder oss til et inspirerende nytt år. 
Kontaktpersoner: Gartner Eirik L Wiken (Skoghageforvalter; alvastien@gmail.com) og Kjell Hødnebø 
(Fruktkoordinator; kjell.hodnebo@gmail.com) 

 

Sansai1 Laug 

 
Vi har etablert en Sansai besøkshage på Økolandsbyen Gaiasenter i Alvdal i sommer. Der er det 
etablert fem 2 og 3 år gamle Udo planter (Aralia cordata) og to Koreansk nøkketunge (Ligularia 
fischeri). De har også Hablitzia, løpstikke og mange andre planter av frø som KVANN medlemmer har 
delt med dem. Gaia-senteret etablerer et nedgravd drivhus «wallipini» og blir et spennende sted for 
å se hva man kan få til der ingen skulle tro at noe kunne gro. Det blomstrer en god del Udo på 
gården til Andrew som vi vil kunne dele frø av til høsten. Andrew har også klart å spare frø av 
Himalayan Spikenard (Nardostachys grandiflora) som er en truet art og som har en herlig duft. Vi 
skal formere den opp og forhåpentligvis dele frø om et år eller to da vi har nok å dele.  
Anders Nordrum holder også på å etablere et testfelt i Valdres ved stølen hans (se også årsmøtet 
video med Anders hvor han forteller om dyrking i høyden: 
https://www.youtube.com/watch?v=zFauGyOQGZE!) 
Vi har etablert en FB side for medlemmer av Sansai Lauget her: https://www.facebook.com/Sansai-
lauget-i-KVANN-105345167474136  
Kontakt person: Andrew (amcmillion@mac.com) 
 

Brassica Laug 
 
Vi har nå 30 medlemmer av Brassica lauget som tar vare på flere sorter kålvekster. Medlem 
Katharina Ammermann fra Oslo har til og med klart å overvintre Purple Tree Collard i en pallekarm 
ute i vinter! Se bilder. Det er en utfordring for mange å spare frø da det fleste ikke har kapasitet til å 
produsere 30 pluss planter. Dermed har vi nå startet med å oppmuntre medlemmer om å spare frø 
fra de planter som går i stokk og så samler vi frø og blander dem for å unngå genetisk depresjon. 
Dette var vist en av metodene som folk på Shetland øyene brukte før i tiden.  
Kontakt person: Andrew (amcmillion@mac.com) 
 

 
1 Sansai betyr fjell grønnsaker på Japansk. Dette var viltvoksende matplanter som i økende grad dyrkes rundt 
de store byene og selges på de fleste supermarked! 
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https://www.facebook.com/Sansai-lauget-i-KVANN-105345167474136
mailto:amcmillion@mac.com
mailto:amcmillion@mac.com


 
Anders hentet et 20-talls flerårige grønnsaker hos Stephen under årsmøtet og flere, bla. denne 
stjernemelde (Hablitzia tamnoides), er plantet på Stølen på 940 moh ved foten av Jotunheimen. 

 

 

 
Amarant Laug 

 
Vi har holdt et forsøks prosjekt med Amarant der vi har sådd frø fra 14 aksesjoner som alle kommer 
fra ekstreme lokasjoner. De har vi sådd under tøffe forhold for å selektere ut de som ikke klarer seg. 
Vi har nå fem planter av disse som har overlevet. Vi skal spare frø fra dem og fortsette å selektere 
for tøffe planter i årene framover. Vi har også spart frø av Jordbærspinat (Chenopodium capitatum) 
og Spinat Matador, samt masse Rødmelde (Atriplex hortensis «Rubra») som vi kommer til å dele i 
KVANN katalogen.  
Kontakt person: Andrew (amcmillion@mac.com) 

 

 
Andre aktive laug:  
Angelica-laug: Karl Aakerro, http://archangelica.no 

Rosaceae (roser): Lasse Elden (planteklubbforroser@gmail.com)   

Cucurbitaceae (squash): Jean Paul Marie Espedal (Jmaire666@gmail.com)  

 

 
Andre plantelaug under etablering: 
Flerårige grønnsaker og edimentals: Stephen Barstow (sbarstow2@gmail.com)   

Apiaceae (gulrotfamilien, med gulrot, pastinakk, karve osv.): Andrew McMillion 
(amcmillion@mac.com)   
 Agurk og melon: Jean Paul Maire Espedal / Andrew McMillion (Jmaire666@gmail.com) 
 

 

 

 

mailto:amcmillion@mac.com
http://archangelica.no/


 

 

 

 

 
Bilder fra Amarant og Kål-laugene hos Andrew 



 

 
Et felt med Vossakvann (Bordalen linje) i Ringebu Prestegårdshagen stelles av medlem Halldis Myhre 

Tvete (Foto: Kjell Hødnebø) 

 
 
Laug som kan bli aktuell som vi søker leder for: 
Potet 
Dahlia /Georginer  
Bær 
Prydplanter: Flerårige og ettårige  
Innvandrer grønnsaker   
Chili 
Kepaløk (Allium cepa)  
Havrerot og Scorsonerrot  
Salat  
Reddik 
Kålrot og nepe  
Bete og Quinoa   
Bondebønner  
Mais  
Potet  
Aubergine, pepino osv  
Urter (gamle og nye)  
 
I tillegg har vi to Temalaug under etablering: 
 
Urban   Natalie Keene & Morten Lønmo 
Andelslandbruk   Andrew McMillion (amcmillion@mac.com) 
 

mailto:amcmillion@mac.com


 

5.   Årsmøtehelg i Trondheim og Malvik 3. – 6. mai på Youtube! 

 
Til de som gikk glipp av Årsmøtet i Trondheim i Ringve Botaniske Hagen tidlig i mai var mesteparten 

filmet av Ann Mari Aakernes og vi kan nå presentere tre av innleggene fra den faglige delen av 

årsmøtet på lørdag:  

1) Daglig leder for Ringve botaniske hage, Vibekke Vange, presenterer hagen og forklarer metodene 

for bevaringsarbeid på årsmøtet  https://www.youtube.com/watch?v=HFmooq2mdVA 

2) Bella Batta Torheim forklarer hvordan Landbruks og matdepartementet jobber med Genetiske 

Ressurser og internasjonalt samarbeid i FAO  https://www.youtube.com/watch?v=mhNc916iUu0 

3) Anders Nordrum om beredskapshagen og å dyrke i høyden 

https://www.youtube.com/watch?v=zFauGyOQGZE 

 

I tillegg har vi følgende to filmer fra åpning av min hage som et Permakultur LAND-senter. LAND står 

for ’Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- og Demonstrasjonsprosjekt’ og målet er å formidle praktisk 

bærekraftige liv gjennom et nettverk av permakultursteder.  

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=dNQi9MmmrF8 

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=vHANyZXsHMA 

 

Se også http://www.edimentals.com/blog/?p=21953  

 

 

6.   Om eplet Redstreak av skoghage-gartnaren Eirik Lillebøe 

Wiken 

Dette er en sort jeg fikk podekvist av fra Børsheim (http://www.hakastadsider.no) i Ulvik, som vil 

teste ekte sidereple i sideren sin. Jeg har podet de inn på sterktvoksende grunnstammer, da det er 

sidereple det er snakk om. Disse skal få en sentral plass her i Alvastien skoghage, som toppsjiktet. 

Norsk sider er produsert med bordfrukt og lite diversitet av smakfulle epler med mye garvestoff og 

bitterhet. Det er få sorter men av «ypperste» kvalitet, dvs håndplukket og sprøytet etter alle 

kunstens regler, til sammenligning med våre franske og engelske venner, som rister eplene fra treet.  

De havner på bakken hvor dyr ofte gresser, og samles i hauger for å godgjøre seg. Så blir de samlet 

opp på henger bak traktoren tippet på tunet for så å gå inn i sider-fabrikken. I den norske sideren blir 

det også brukt sukker, som den eneste i verden. Redstreak eplet er/var et gammelt sidereple vanlig 

plantet i England. Det er ofte referert til Hereford Redstreak, old redstreak og utviklet seg til senere 

varianter som Somerset redstreak. Sorten ble først kjent på 17-hundre tallet, under navnet 

Scudamore crab etter å bli plantet av politiker og diplomat John Scudamore. På 1700-tallet ble 

Redtreak eplet (som den senere ble kalt), feiret som den fineste av sidereplene England hadde å by  

på.  

https://www.youtube.com/watch?v=HFmooq2mdVA
https://www.youtube.com/watch?v=mhNc916iUu0
https://www.youtube.com/watch?v=zFauGyOQGZE
https://www.youtube.com/watch?v=vHANyZXsHMA
http://www.edimentals.com/blog/?p=21953
http://www.hakastadsider.no/


 Det var på den tiden som Hereford fikk sitt rykte som sider produserende 

region av ypperste klasse. På et tidspunkt var Redstreak så høyt skattet 

som den beste vin kunne være, men på 1800-tallet begynte den allerede å 

gå ut og på 1900-tallet var den omtrent utryddet fra de Britiske øyene. 

William Marshall, i hans verk fra 1800 tallet Observations on the 

management of orchard and fruit liquor in Herefordshire, noterer at det er 

bare noen få gamle trær igjen av den gamle Redstreak. Frukten var små, 

runde, av en bleik gulfarge, med masse røde streker; fast saftig kjøtt, og 

når den var moden hadde den en nydelig smak. Treet er uregjerlig raggete 

og rart. Klassifisert som bittersøtt eple, og var det første bittersøte eple av 

sitt slag. 

 

7.   Væres Venner – har du lyst å hjelpe og lære? 

Jeg holder fortsatt på med KVANNs to hager hos Væres Venner felleshage i Trondheim. Jeg har nå 
endelig begynt å plante opp Verdenshagen og har et mangfold av nyttetrær og busker å plante ut 
over de nærmeste ukene, både epler, kirsebær, pærer, Kinesisk toon, tindved, flere valnøtt og en 
rekke uvanlige frukt trær. Det er allerede plantet flere nøttetrær og et av valnøtt-trærne har faktisk 
en nøtt! FB gruppen er  https://www.facebook.com/groups/327538101325954 (bli medlem i 
gruppen, så får du beskjed om dugnad osv.) (Stephen)  
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KVANN på Væres Venner 2019 

 
 

https://www.facebook.com/groups/327538101325954


 

8.  Eirik på bytur i London og i Herefordshire 

Vi kom frem til London tidlig om morgenen. Veldig greit og enkelt 

å komme seg rundt med tog og undergrunn, hektisk, trangt men 

fantastisk hvordan ting ordner seg for oss bønder i byen. Kom til 

hotellet, Kew garden hotell og fikk i oss en English breakfast. Et 

ærverdig gammelt pub/hotell, med flott gammel Edwardian stil. 

Kew er en liten bydel med sentrum i seg selv, togstasjon og 

resten av fasilitetene. Men ikke minst The Kew Gardener, som er 

en liten butikk med bakgård fylt til randen av planter.  Etterpå 

gikk turen til Kew Gardens, som var rett i nærheten. Disse gatene 

er i fantasien min fylt med hageintellektuelle, professorer og 

botanikere. Gamle botaniske malerinner fra det forrige århundre 

som nyter sin te på balkongen. 

Kew 
 
Den Britiske kongelige botaniske hagen. En verden av vitenskapelige botaniske studier på aller 
høyeste nivå, med over 50.000 levende planter. Er også en UNESCO World Heritage site. Et globalt 
ressurssenter for sopp og plantekunnskap og bevissthet. Det er en kilde som er utømmelig for oss 
planteinteresserte og de har også en av de største samlinger av publiserte botaniske verker i verden. 
Det er en kjempesvær park oppbygd med arboretum, botanisk hage, tropisk og tempererte drivhus, 
som Darwin og andre kjente naturister og plantesamlere har bygget opp. Også kan man jo tenke på 
den engelske imperialismen oppi det hele, men det får man ta en annen plass. Det var veldig bra 
service, mat og drikke. Det er en buss som tar deg med rundt hele parken, med de pensjonerte 
gartnerene som guider. De vet en god del flott og spennende historier om plassen. Det tar flere 
dager å komme seg rundt, og å prøve å få en oversikt er nesten umulig på en dag. Alle trærne er 
bevist plantet og har historier. De har et svært tårn som er bygget opp i en edelkastanje så du kan 
studere hvordan den ser ut i toppen.  Når det er sagt tror jeg jeg har plantet mine egne 
edelkastanjer litt vel nærme murer og hus.  Utrolig velstelt av gartnere, vitenskapsfolk og gartner 
praktikanter som kontinuerlig steller hagen, mens turister flakker livlig rundt og studerer de rare 
plantene fra hele verden. Jeg vil tilbake med sikte på studier av London bys gamle botaniske hager. 
 

Siderepleplantasjer, humle og vin  
 
Dagen etter reiste vi ut med tog, havnet i Wales før vi nådde våres destinasjon i Hereford. 
Togskinnene er lagt opp veldig rart i England, men de er høflige og hjelper deg på det toget du skal 
ta. Vi ankom Hereford søndag, og tok taxi siden vi skulle ut på bondelandet der bussen går noen få 
ganger om dagen, iallefall på søndager. Vi ankom en liten landsby Bishops Frome, der vi bodde på en 
pub. Hyggelige, høflige folk og sosiale, sjarmerende og meget behjelpelige, disse engelske folkene. 
Siderdistriktet Bishops Frome er langs River Frome som går i en dal gjennom disse landsbyene. 
Herefordshire er fylket. 
 
Det var mye coppice, eller stubbeskudd som man kaller det i Norge, og plantasjer av lauvtre, som 
ask, eik, edelkastanje og kirsebær. Lokalt var det god drikke med sider og øl. 
William Chase, som fant ut at det var gode penger å lage crisps av poteter (Tyrrells), og senere lagte 
han Chase vodka utav potetene. 
Litt lokal kunnskap direkte fra den lokale puben. 



 
Hereford har godt klima for planting, ½ om ½ med regn og sol. 
 
Jeg som den vandrende fant på og drog på oppdagelses ferd. Og hadde sett meg fore, isfisker og 
siderepler. Ingen planer, bare tilfeldighetens tilsynelatende eventyr, og jeg var så heldig å få se 
kongefiskeren (isfiskeren). Masse eple plantasjer og humlehager, en vingård og en del korn og 
grønnsaker. Et vanvittig jordbruksområde omslynget av frodige hekker og gjengrodde skogkratt. 
Diversitet på høyt nivå i disse woodland and hedges, noe jeg prøver å inspirere norske bønder med. 
Jeg skal skrive en egen artikkel om hekker etterhvert. 
 
Puber er det over alt og hyggelige folk, lokal sider og øl. Der er en vingård her som lager en populær 
vin, tar rundturer og man kan smake. De er opptatt av at druene i England er laget på samme 
geologiske grunn som champagnen. Hereford som er veldig kjent for sin Hereford slaktokse, er også 
et av de store sider distrikter. De har et sidermuseum, gangavstand fra buss-stasjonen. Et hyggelig 
og informativt museum, laget av Bertrand Bulmer fra den store siderfamilien. Det omfatter all 
sidertradisjon og historie i England. Hele prosessen fra epletre til deilig cider som lesker enhvers 
strupe. Smaksprøver ved inngangen, og muligheter for omvisning og konferanser. Jeg tok en sider 
med en gang, da jeg vet at museum krever konsentrasjon… Da valgte jeg en sider med 8 forskjellige 
lokale sidersorter, her snakker vi ikke bordfrukt som i Norge. Skikkelig smak og på 5,5 vol%, tørr, på 
tungen garvestofftørr, ikke sur. Blank og fin, riktig farge og ikke kullsyre. Det er ingen alkoholpolitikk 
som har ødelagt gleden av å lage sider, så det er en rik og stolt historie. Heller ikke storindustrien, 
som er mektig i Brittania også, har fotfeste hos de lokale produsentene. Men dog de gamle 
ærverdige sider plantasjene forsvinner noe dramatisk, det er nok ikke det man satser mest på. De 
som driver økologisk, museum og verneverdige hager er vel de som holder det ved hevd. De gamle 
pådriverene av siderens fremme, som skrev pomologien. Ville ha hele Hereford dekket med 
epletrær. Der var et eget rom for pomologien og plansjer som jeg likte best, interessant historie. 
På museet gikk de gjennom historien og de moderne industrielle måter å lage sider på. De solgte 
lokal sider, perry og eple, eplebrandy, gin og vodka, på museumsbutikken.  Det var en inspirerende 
og flott tur, og vi var innom andre plasser av botanisk interesse som kommer i neste nr. 
Mvh Gartner Eirik L Wiken (skoghageforvalter) 
 

 

 



 

 

 

 
Fra Eiriks England studieturen sommeren 2019. 



 

 

9.   NRK for 30 år siden: Godt og giftfritt frå egen hage 

 
For 30 år siden var noen få medlemmer i KVANN med i den nasjonale økologisk 
hagebrukskampanjen. Jeg hadde ikke TV på den tiden og derfor fikk ikke med dette programmet 
«Godt og giftfritt frå egen hage» med et av de viktigste personer i den økologiske bevegelsen Vidar 
Rune Synnevåg, her med Liv Torunn Sandvik på Tingvoll! 
Se her: https://tv.nrk.no/serie/oekologisk-hagebruk/1989/FMRD04000389    

 

 

 
 

10. Tilbud på boken Gratis mat av ville planter 

 
Jens Holmboes bok "Gratis mat av ville planter" fra 1941 er fremdeles en av mine favoritter blant 
norske bøker om vill mat. Den er grundig og inneholder en rekke interessante anekdoter. Jeg har 
hatt en fotokopi av hele boken i mange år (jeg tror jeg lånte den fra min venn Jan Erik Kofoed og 
kopierte den på jobb på 1980-tallet). Jeg er veldig glad å endelig eie boken fra 2016-opplaget! Dette 
opplaget hadde jeg gått glipp av! Takk til Hanne Edvardsen fra Trondheim Nyttevekstforening som 
ga meg en kopi på Åpen Dag i Ringve Botanisk hage! Jeg har lagt ved sidene om kvann (inkl. 
strandkvann og sløke). Om du er interessert i en kopi prøver jeg å skaffe til KVANN medlemmer! 
Send meg i så fall beskjed! Det blir sannsynligvis kr 250 pluss porto. Se mer omtale (på engelsk) her: 
http://www.edimentals.com/blog/?p=22719. Jeg la dette ut for en stund siden på FB (jeg har notert 
alle som har sagt at de er interessert). Jeg selger også min bok Around the World in 80 plants, også 
kr. 250.   

 

 

https://tv.nrk.no/serie/oekologisk-hagebruk/1989/FMRD04000389
http://www.edimentals.com/blog/?p=22719


 
Holmboe om Kvann (1941) 

 

11.  Jubileums Årbok fra 2015 utgitt på nytt! 

Kunstneren og KVANN medlem Caroline Ho Bich-Tuyen Dang har redesignet Planteklubben for 
Grønnsakers 10 års Jubileums Årbok fra 2015 (utgitt av et av klubbene som ble til KVANN to år 
senere) 
 
Hun forklarer:  
"Just letting you know I’ve redesigned ‘Planteklubben Årbok 2015’ just for show at the 
Kunstbokmessen in Lillehammer, which Falland Forlag will be participating in the last weekend of 
May. I wasn't happy with the way the printers had done it last time. So I’ve decided to give it a 
facelift. Slightly smaller, 20 x 15cm." 
 

 
Her er den gjenutgitte årbok sammen med utgangspunktet (til høyre) 

 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

12.  Mine viktigste flerårige skogshagegrønnsaker, av Stephen 

Barstow (Del 2) 

I forrige Nyhetsbrev beskrev jeg 8 av mine skogshagegrønnsaker (ta kontakt om du er ny i KVANN vil 
ha den ettersendt). Denne gangen beskriver jeg to til, seiersløk og vassblad. 

 

9.  Allium victorialis / Seiersløk, Alpeløk 
 
Seiersløk (Allium victorialis) er en bredbladet løk som kan ligne ramsløk før blomstring. At bladene 
ligner på ramsløk har med at begge er tilpasset et liv i skogen hvor lysforholdene om sommeren er 
dårlig (store blad samler opp mer lys). Seiersløk har en utbredelse over et stort område fra fjellene i 
sørvest Europa, i Kaukasus, Sibir, Japan og er til og med funnet i Alaska på Attu-øya langt vest på 
Aleutøyene. I nord og vest er det også funnet vest til Kola-halvøya i Nord-Russland. Selv om det i 
Europa er en plante som kan vokse over tregrensen er det en skogsplante i østen. I likhet med 
ramsløk krever planten fuktig jord under vekstsesongen. Den norske etnobotanikkeren Brynhild 
Mørkved, fra Tromsøs arktiske-alpine botaniske hage oppdaget naturaliserte Allium victorialis på en 
gravplass på den nest største øya, Vestvågøy, nesten utelukkende på denne ene øya. Intervjuer med 
gamle folk avslørte at denne planten hadde vært der i hvert fall før 1920. Noen få mennesker brukte 
vårbladene i salater, men de fleste var ikke engang klar over at den var spiselig. Seiersløk er siden 
funnet flere steder i Lofoten, i Bodø-traktene og et sted på Vestlandet hvor den vokser i 
Granvinselven på en elveøy som ofte flommes over! Denne lokaliteten er truet etter flomsikring i 
elven og vi prøver å ta vare på denne sorten i KVANNs Allium-laug (både jeg og Eirik Lillebøe Wiken 
har samlet frø der og delt med KVANN medlemmer); se 
http://www.edimentals.com/blog/?p=18533. Alle lokalitetene i Norge har en sannsynlig forbindelse 
til Lofoten. 

 

 
Seiersløk-skog i Granvinselven 

 

http://www.edimentals.com/blog/?p=18533


 
En av teoriene er at seiersløk hørte hjemme i Vikingenes laukhager (her plantet i en rekonstruert 

Vikinghage på Lofotr vikingmuseum på Borg, Vestvågøy); Til høyre: KVANN medlem Einar Stamnes 
fra Røst viste meg et stort forlatt bed av seiersløk. 

 

  
Det finnes store bestander av seiersløk på Vestvågøy og folk har også dyrket den i hagene sine (til 

høyre ser man en seiersløk- allé langs innkjørselen) 

 
Dette er en løk som trives veldig godt i Nord Norge både i skog og i eng. I 
botanisk hage i Tromsø kan man se en samling av norske og utenlandske 
seiersløk og det er flere planter å se på Tøyen i Oslo hvor den også ser ut til å 
trives. I Trondheim er det også plantet flere sorter på Ringve Botaniske Hage. 
Seiersløk er en viktig villinnsamlet matplante gjennom hele sitt 
utbredelsesområdet og er flyttet ofte inn i hager og er også dyrket 
kommersielt i Japan og solgt på supermarked (bildet til venstre)! Man kan 
bruke bladene på samme måte som ramsløk i mange type retter. Man kan 
kjøpe seiersløk-pesto i Lofoten laget av plantearven-prisvinner Judith van 
Koesveld. I Sibir fermenterer man seiersløk som festmat (oppskrift i min bok!). 

 
 
  

 

  
 

 



10. Hydrophyllum spp. / Vassblad 
 
Ser du etter et bunndekkende plante til skogshagen, så prøv gjerne et av plantene i slekten 
Hydrophyllum som betyr «vassblad» som også er det engelske navnet for slekten fra Nord Amerika. 
Navnet kommer av at de unge bladene ofte har bleke flekker som kan minne om vann. Det er åtte 
eller ni arter i denne slekten. Jeg har best erfaring med en østlig art H. virginianum (Virginiavassblad) 
og toårige H. appendiculatum.  Hydrophyllum artene ble aldri populære som hageplanter, men 
finnes i woodland-hage anlegg, også på Tøyen i Oslo. Min erfaring er at den er lettdyrket (mine beste 
planter er på nordsiden av huset mitt, hvor det nesten aldri er sol og den trives godt under Hosta 
planter). Jeg får ikke mye frø på mine planter, men jeg deler det jeg har gjennom KVANN. 

 
Det finnes en rekke lokale navn på denne planten i Nord Amerika som gjenspeiler dens viktighet som 
matplante for Native Americans. Hydrophyllum virginianum og H. canadense blir ofte referert til som 
Indisk salat, også Shawnee salat og H. occidentale fra vesten er kjent som squaw salat. Navnet Johns 
kål brukes også i øst og viser til hvordan nybyggerene fra Europa også lærte å spise den. I 1818 skrev 
William Barton ‘Den indiske eller Shawnee salaten av Kentucky og Ohio blir rost av de hvite 
nybyggerne’, og, ‘De unge skuddene likes av alle som spiser dem. De unge bladene og toppene med 
blomsterknopper er best i salater mens de eldre bladene vanligvis blir kokt eller dampet.’  Jeg bruker 
dem vanligvis blandet med andre vårgrønnsaker i blandingssalater og andre vegetariske retter.  
 

 
Hydrophyllum virginianum (Virginiavassblad) er en verdifull hardfør bunndekkende vårgrønnsak til 

en skogshage. 

 



 
 

 


