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Kära medlemmar,
Vädret denna sommar har 
uppenbarligen varit mycket 
bra för växtligheten. En sådan 
växtkraft! En fröjd att vandra 
genom Botaniska !

Sedan förra brevet har fl era 
aktiviteter ägt rum. Vänner-
nas medverkan vid Lisebergs 
Trädgårdsdagar gav god PR 
och ett antal nya medlemmar. 
Därefter har vi hållit årsmöte 
med utdelning av stipendier och 
mycket intressant föredrag om 
dahlior av Carl Skottsbergssti-
pendiaterna Maria Sjöstedt och 
Birgitta Hagelin. Hans-Gösta 
Lindfors valdes in i styrelsen.

2 juni genomfördes ”Vän-
nernas Dag” i 25-års jubiléets 
tecken. Tur med vädret hade 
vi och de många aktiviteterna 
lockade hundratals besökare !

Den 12 augusti på den natio-
nella dagen Tusen trädgårdar 
visade vår sekreterare Camilla 
Danielsson upp sin vackra träd-
gård i Askim för allmänheten. 
Ewa Kollberg, styrelseledamot, 

hjälpte till med att först baka 
och sedan erbjuda kaffe och bul-
le till det facila priset av 20 kr. 
Hela intäkten skänktes sedan 
till föreningen. Ett hundratal 
besökare fi ck därmed informa-
tion om Botaniskas Vänner.

Nu stundar nya aktiviteter, 
som framgår av informations-
bladen. Det är lika roligt varje 
år att hämta ut de beställda 
lökarna och slutgiltigt be-
stämma var de skall grävas 
ner i trädgården. Carl Skotts-
bergsföreläsningen blir säkert 
också som vanligt en intressant 
begivenhet. Peter Korn är ju en 
välbekant trädgårdsmästare 
med temat ”plantering på natu-
rens villkor”.

Slutligen önskar jag alla en 
riktigt fi n botanisk höst ! Besök 
vår hemsida www.botaniskas-
vanner.se för att få senaste nytt 
om föreningen och våra aktivi-
teter.
Med vänliga hälsningar
Claes Grill
Ordförande Botaniskas Vänner

I år fi rar Botaniskas Vänner 25 år ! 
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Vattenkannor i papp utspridda 
i Botaniskas rabatter påkallade 
uppmärksamhet

Vi är förstås stolta o glada över 
Botaniskas hyllning till vårt
25-årsjubileum!
En planterad Vattenkanna i för-
sommarens bildrabatt !

På Grindstugan vid entrén ut mot 
gatan ett tydligt upprop om fl er 
blommiga vänner som vill lämna 
spår i rabatten ...
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Vänbladet
Kära Vänner !

Nu går vi in i hösten, en härlig 
tid i trädgården. Sommarväd-
ret var ju omväxlande, men 
trots allt tyckte jag att det 
blev många fi na dagar. Simon 
Irvines vackra Lövkapell hade 
en långsam start med de kalla 
försommarnätterna, men plöts-
ligt i augusti kom värmen och 
kapellet blev otroligt frodigt och 
praktfullt. Många brudpar har 
utnyttjat den vackra inram-
ningen för sina bröllopsfotogra-
fi er.

Ett annat populärt fotomo-
tiv har varit taklöksfåtöljen 
utanför Växthusen, skapad 
av La Fleuriste i samband 
med utställningen Ökenliv. 
Utställningen lockade många 
besökare, inte minst under 
regniga dagar. Jag kan berätta 
att de skallerormar vi fått låna 
från Göteborgs naturhistoriska 
museum har trivts alldeles 
utmärkt i sitt terrarium.

I entréområdet kan vi glädjas 
åt Rigmor Celanders nyanlagda 
skapelse med prydnadsgräs 
och perenner i mustiga färger. 
Genom planteringen går en 
ny gångväg som vi hoppas ska 
göra att fl er besökare hittar till 
trädgårdens västliga delar, där 
det fi nns både utsiktsplatser 
och spännande träd och buskar 
att upptäcka.

Tyvärr har regnet även detta 
år orsakat en hel del skador 
i trädgården. Vi arbetar nu 
intensivt tillsammans med vår 
fastighetsförvaltare för att för-
söka lösa de värsta problemen. 
Vår kära Stolpbod fi ck tyvärr 
akut stängas under hösten. 
Stolpboden står alldeles intill 
Vitsippsdalen och markförhål-
landena har gjort att boden 
måste förankras bättre eller 
eventuellt fl yttas innan den 
kan tas i bruk igen. Svamp- och 
Äppleutställningarna fi ck där-
för i sista stund utlokaliseras 
till Galleriet, ovanför butiken.

Många besökare hör av sig 
till oss. Nyligen fi ck jag ett 
brev från en stor grupp ame-
rikanska trädgårdsturister 
som på sin rundtur besökt ett 
trettiotal trädgårdar i Sverige 
och Danmark. I slutet av re-
san fi ck alla deltagare rösta på 
vilken trädgård de tyckt bäst 
om. Göteborgs Botaniska vann 
överlägset ! Det är tack vare 
stödet från er Vänner som vår 
trädgård kan fortsätta att vara 
en av världens bästa !

Glöm inte att gå in på vår hem-
sida www.gotbot.se för att se 
vad som är på gång. Missa inte 
heller Henrik Zetterlunds träd-
gårdsblogg på henrikzetterlund.
wordpress.com.

Vi ses på årets Carl Skotts-
bergsföreläsning med Peter 
Korn den 24 oktober !

Vänliga hälsningar
Mari Källersjö
Prefekt
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Foto: M. Neuendorf
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Vid årsmötet berättade Maria
Sjöstedt och Birgitta Hage-

lin om sin forskningsresa till 
Mexiko för att studera dahlior. 

Läs mer på hemsidan !

Magnus Neuendorf, botanisk 
guide på årets utlandsresa, 

vandrade med 24 deltagare i 
alplandskap runt Bad Gastein. 

Även utfl ykt till Heiligenblut 
– Österrikes vackraste by. Läs 

Magnus rapport på hemsidan !

Vid välbesökt visning 8 augusti önskade Si-
mon Irvine en bänk i Lövkapellets kryss för att 
kunna ligga och spana upp i det grönskande 
ljusspelet …

Under juni satsade vi på ett antal återkom-
mande småannonser i Göteborgs-Posten
och Metro för att väcka intresse för vår 
förening. Både traditionella och mer otra-
ditionella sätt prövas för att vi skall få fl er 
medlemmar.
”FINNES: Färgsprakande yngling som
behöver underhållas med jämna mellanrum.
Vacker året runt. Törstar efter fl er som vill 
ge mig växtkraft.
NYFIKEN: www.botaniskasvanner.se”


