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Kära medlemmar,

En sådan underbar sommar vi 
har haft ! Torkan i juli tvingade 
visserligen fram mycket vatt-
nande för att hålla liv i många 
växter men det var det värt !

Sedan förra brevet har vi hål-
lit årsstämma med utdelning 
av stipendier och ett mycket 
intressant föredrag om Japan-
ska trädgårdar. Kristina Fridh, 
verksam på H D K, informerade 
och visade många vackra bilder. 
Styrelsen fi ck två nya ledamö-
ter, Ingela Schortz och Peter 
Sjömar när Calle Bergil och 
Göran Holmén lämnade. Jag 
tackar Calle och Göran för fi na 
insatser inom styrelsen och 
önskar Ingela och Peter varmt 
välkomna.

Den 1 juni hade vi årets för-
sta Vändag. Den största begi-
venheten var det formella över-
lämnandet och invigningen av 
vår jubileumsgåva till trädgår-
den. Skulptören Pål Svensson 
informerade om materialvalet 
av svensk marmor och tan-
karna bakom designutförandet 
av den vackra dricksvattenfon-
tänen. Prefekten Mari Källersjö 
tackade för den mycket upp-
skattade gåvan.

Den gedigna japansats-
ningen, som ju till största delen 
fi nansierats av Vänföreningen, 
har verkligen varit lyckad. Re-
kordmånga besökare har tagit 
del av det omfattande program-
met. Hoppas att ni kunnat delta 
i någon av aktiviteterna.

Nu kommer den härliga tiden 
då lökarna skall ner i jorden. 
Stort tack för beställningarna 
från ca 1000 vänner, som ju ger 
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Botaniska trädgården ett fi nt 
bidrag samt ånyo stort tack till 
”Lökplutonen” för en fantastisk 
insats!

Årets andra Vändag infaller 
den 21 september då vi bland 
annat publicerar vinnarna av 
vår nya fototävling. Veckan där-
efter – den 26 och 27 september 
– är vi genom Studiefrämjan-
dets försorg med på Bok & 
Bibliotek/Trädgårdsscenen och 
berättar om Botaniskas Vänner. 
Därefter följer Carl Skottsberg-
föreläsning den 5 november. Vi 
får lyssna till Ian Young från 

Skottland, som är en fantas-
tisk föreläsare med intresse för 
alpina växter och en verklig 
specialist inom ”Rock Gardens”.

Slutligen önskar jag alla en 
riktigt fi n botanisk höst samt 
rekommenderar er att besöka 
vår hemsida för att få senaste 
nytt från föreningen och träd-
gården.

Med vänliga hälsningar.
Claes Grill, ordförande.

Passa på att se Botaniskas 
vackra och lärorika svamp-
utställning under Vändagen
21 september.

I år har utställningen en 
japansk touch. Svamputställ-
ningen i Botaniska trädgården 
har blivit en tradition och som 
så många gånger förut är det 
Magnus Neuendorf som ansva-
rar för den.

 Utställningen pågår 16–22/9 
och är öppen kl. 10–17.

Under Vändagen visar Ann 
Bernhardtz-Heimer besökarna 
hur man färgar ullgarn med 
svamp. Hon visar också färdiga 
produkter som tröjor, koftor och 
mössor i fantastiska, mångskif-
tande och mjuka färger.

Skulptör Pål Svensson vid invig-
ningen av dricksvattenfontänen

F
ot

o:
 M

ag
n

u
s 

N
eu

en
d

or
f

F
ot

o:
 T

es
se

 G
ri

ll



Vänbladet
Kära vänner !

Japan 2014, vår stora gemen-
samma, publika satsning är 
nu avslutad. Den har varit 
fantastiskt lyckad ! Invigningen 
i slutet av april med den japan-
ska ambassadören, körsbärs-
picknick och underbart väder 
lockade mer än 10 000 besökare. 
Det blev en helt magisk dag, en 
upplevelse som jag kommer be-
vara länge i mitt hjärta ! Däref-
ter följde en rad spännande ak-
tiviteter under hela sommaren, 
med origami, teceremoni, släpp 
av koi-karpar, ikebana och 
mycket annat. Satsningen av-
slutades med Svenska bonsai-
sällskapets utställning och ett 
besök av en av världens främsta 
bonsai-mästare. Som en röd 
tråd genom hela programmet 
har Botaniskas japanska växter 
och den stora kunskap som 
fi nns hos våra botanister och 
trädgårdsmästare funnits med. 
Jag hoppas att ni hade tillfälle 
att vara med på några av deras 
specialvisningar. Ett stort tack 
vill jag rikta till er vänner för 
att ni genom ert bidrag och ert 
volontärarbete gjorde Japan 
2014 möjligt !

Men det fi nns förstås mycket 
att se och uppleva också under 
hösten i Botaniska. Årets äp-
pelutställning pågår från den 
27/9 till den 5/10. Observera 
att i år håller vi till i det nyin-
redda ”Stallet”, i entréområdet, 
alldeles nedanför växthusen. 
I Floras Rike kan ni se den 
kritikerrosade utställningen 
”Ur Björk” t.o.m. 6 januari och 
utställningen ”Trä äger” under 
november månad.

En rolig nyhet är att i slu-
tet av oktober börjar vår nye 
chefsträdgårdsmästare, Anders 
Stålhand. Anders är 29 år och 
är utbildad landskapsingenjör. 
Trädgård har han arbetat med 
sedan han var 15 år. Ni som lä-
ser Allt om trädgård eller tittar 

på TV4:s Äntligen hemma kän-
ner säkert till honom. Anders 
är både kunnig och entusiasme-
rande och vi ser verkligen fram 
emot att få arbeta tillsammans 
med honom.

Jag hoppas ni får en riktigt 
skön höst !

Mari Källersjö

Botaniskas
Vänners

aktiviteter
i höst:

21/9: Vändagen – se program 
www.botaniskasvanner.se

25/9–5/10: Beställda lökar 
kan hämtas.

26–27/9: ”Vill du bli vän med 
Botaniskas Vänner?” Bok & 
Bibliotek/Trädgårdsscenen.

5/11: Carl Skottsbergsföreläs-
ning med Ian Young.

December: Vännernas 
traditionella Julfest. Inbjudan i 
nästa medlemsutskick

Fototävling:
Vi är jätteglada för de bidrag 
som kommit in till vår Foto-
tävling. Nu återstår ett svårt 
juryarbete innan vinnare kan 
koras. Planen är att vinnare ska 
presenteras på Vändagen den 
21 september.

Mycket välkomna !

Botaniskas nya chefsträdgårds-
mästare Anders Stålhand börjar 
sin tjänst i slutet av oktober.

Njut av hundratals svenska 
fruktsorter t.ex. när ni hämtar
beställda lökar!
Utställningen Äpplen, päron, 
plommon 27/9–5/10. kl. 12–16

F
ot

o:
 B

ot
an

is
ka

 t
rä

d
gå

rd
en

F
ot

o:
 B

ot
an

is
ka

 t
rä

d
gå

rd
en


