
2019 års temadag
Märkvärdiga 

15 november kl.9-16
Kungl. Djurgårdens förvaltnings-
lokal, Stora Skuggan, Stockholm

 Välkommen till Dendrologföreningens temadag 2019
 där vi samlar en rad föreläsare som berättar om
 märkvärdiga träd ur olika synvinklar - dendrologiskt,
 kulturhistoriskt, biologiskt mm.
Föreläsare
Tora Wall, Åke Karlsson, Börje Drakenberg, Miguel Jaramillo och Daniel Daggfeldt.

Anmälan
sker genom att avgiften sätts in på föreningens Bg 5631-6110. 
500 kr för medlemmar,1 000 kr för övriga. Betala senast den 8 november. 
Medlemsavgiften är 450 kr/år, så det lönar sig att bli medlem. 
Lunch på Stora Skuggans Värdshus ingår. (Ange önskemål om alternativ kost).
Upplysningar
Daniel Daggfeldt 070 996 8774, Lars Nyberg 070 59 49 578.

träd



Program
09.00 Ordförande Per Jönsson hälsar alla välkomna.

09.15 Från Yggdrasil till tandvärksträd. Träd och folktro.
Tora Wall är folklorist och ansvarig för material om sagor, sägner och folktro på Nordiska museet
 i Stockholm. Är för närvarande tjänstledig för att doktorera i folkloristik med avhandlingen 
”Trolska skogen: narrativ och nutida föreställningsvärld inom turismans ramar” vid Åbo Akademi.

10.15 Fikapaus.

10.45 Träd med egen historia.
Åke Karlsson har främst ägnat sig åt odlingslandskapet - ängar, betesmarker, träd - med betoning
på Västergötland. Han har bl a gett ut böckerna Mulens marker och Gamla ekar.
Hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

11.45 Vård och skötsel av särskilt skyddsvärda träd.
Våra äldsta trädindivider är märkliga på många sätt, de är idag sällsynta i naturen, mycket
känsliga för förändringar i sin närmiljö och kräver anpassad trädvård.
Daniel Daggfeldt är arborist med specialitet att förvalta skyddsvärda träd och träd
i historiska parkanläggningar.

12.20 Lunch.

13.30 Jätteträd i Stockholms län.
Särskilt skyddsvärda träd i landskapet och förutsättningarna för deras utveckling, i första hand ekar.
Genomförandet av länstyrelsens inventering.
Miguel Jaramillo är biolog, koordinator på Länstyrelsen Stockholm för arbetet för hotade arter
och ansvarig för åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd.

14.15 Fikapaus

14.45 Träd som historiebeskrivare.
Till skillnad från mänskliga historieskrivare är träden objektiva och märkvärdigt exakta.
Gamla brandskadade tallar är vårt lands kanske mest unika träd genom att de låter oss studera 
klimat och påverkan i tiden.
Börje Drakenberg var under 20 år huvudansvarig för undervisningen i dendrologi på
Skogshögskolan och har mycket lång erfarenhet av trädskötsel i naturskogar och parker.

15.30 Frågor och diskussion.

16.00 Avslut.



      Vägbeskrivning
T-bana till station Universitetet. Gå rakt fram från stationens enda uppgång längs
den raka gången till höger om de gröna byggnaderna och vidare genom campus,
fortsätt samma riktning förbi det öppna fältet och upp förbi ekbackar till 
KDF:s huvudkontor i det gula åttkantiga huset, ca 15 minuters promenad.
Med bil åker man från Norra Djurgårdsstaden till höger i vägskälet vid Uggleviken,
förbi Fiskartorpet, rundar Lillsjöns våtmark och forsätter förbi Stora Skuggans gård
fram till KDF.

Välkomna
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