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Kära medlemmar,

Nu är våren här och våra sponsorer erbjuder ett stort utbud för säsongens planteringar! För aktuellt utbud, aktiviteter,
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utsmyckningen i både skyltfönster och på utställningsytan
Så kan vi då igen njuta av det
lockade många intresserade
ljusa halvåret, den tid då vi i
besökare. Från Föreningens
Norden har mer ljus än de som
sida ville vi naturligtvis skapa
lever söder om oss. Och visst
intresse och förståelse för vår
har man njutit av krokus, påsk- stora betydelse för Botaniska
liljor, scilla och även vitsippor
trädgårdens fortsatta utveckoch tidiga rhododendron.
ling. Ett antal nya medlemmar
Detta Vänblad ser annorvärvades också.
lunda ut. Fler sidor men blir
Botaniskas Vänner fortsätter
faktiskt billigare att producera
med fototävling. Denna gång
i broschyrform. Som vanligt i
vill vi få in bidrag från Botadetta utskick informerar vi om
niska trädgården i vårskrud.
Vänföreningens årsmöte, årets
Som vanligt belönas de främsta
lökar och sommarens dagsresor. bidragen, som sedan trycks upp
Vi har även en höstresa detta år som vykort och säljs i Botamed den nya researrangören.
niskas butik. Tävlingsperiod
Efter 17 år slutar nu Monica
söndag 19 april t.o.m. söndag 14
Westerberg-Karsegård, Expert- juni! Se mer info på vår hemresor, att organisera våra resor. sida.
Hon har verkligen skött uppgifÅrets Vändag äger rum
ten på allra bästa sätt. Tillsam- lördagen den 5 september.
mans med Botaniskas Vänners Marknadsgruppen planerar
reseledare har man noga valt
ett mycket intressant program.
och genomfört resor till mängNotera datumet i almanackan
der av intressanta platser.
redan nu! Mer information om
Resorna har alltid snabbt blivit denna dag samt senaste nytt
fulltecknade och blivit mycket
från föreningen och trädgården
uppskattade. Stort tack Monica! kommer att ﬁnnas på vår hemTillsammans med Botaniska sida www.botaniskasvanner.se.
trädgården under ledarskap
Önskar alla en riktigt skön
av nye chefsträdgårdsmästare
vår och sommar med många
Anders Stålhand, har styrelse
härliga besök i Göteborgs fanoch volontärer från Föreningen tastiska Botaniska trädgård!
deltagit i en utställning på NK
Claes Grill, ordförande
i Göteborg. Den mycket vackra
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Botaniskas Vänner vill rikta ett
stort tack till Anders Stålhand
på Botaniska trädgården som
tidigt uppmärksammade och
bjöd in oss till att delta under
de fantastiska dagarna på NK
som trädgården så framgångsrikt arrangerade. Samtidigt
vill vi även tacka Börje Nilsson
med medarbetare på NK som
så välvilligt och uppskattat tog
hand om oss under de dagar vi
stod på NK och informerade besökare om Vännernas syfte och
verksamhet. Det var verkligen
stimulerande att få detta stöd
för vår verksamhet och många
har uttryckt sin glädje över att
ha fått vara med dessa dagar på
plats.

medlemsrabatt och öppettider se länkar på
vår hemsida! Och som alltid – ha medlemskortet klart att visa upp före köp i kassan!

Milleson
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Vänbladet
Nu är våren här på allvar! I
skrivande stund börjar Magnoliaknopparna att öppna sig och
många Rhododendron står i full
blom. Det blir bara vackrare och
vackrare för varje dag.
I år kommer det att hända en
hel del med våra byggnader i
trädgården. Vår kära Stolpbod
har under de senaste åren varit
avstängd eftersom geotekniska
undersökningar har visat att
den nuvarande placeringen är
instabil. Nu ska Stolpboden ﬂyttas framåt och åt sidan. Arbetet
ska, enligt planerna, utföras
nu i vår. Vi ser fram emot att
kunna använda lokalen igen till
utställningar, barnteater och
annat.
Vår nuvarande skolbyggnad
har stora mögelskador och kommer att rivas. Byggnaden ligger
intill huvudvägen mittemot
Stora gräsmattan. Några av er
kanske minns den som servering med namnet Kaffebusken?
Nu kommer en ny skol- och
möteslokal uppföras på samma
plats. Vi hoppas att byggnationen ska komma igång under
senhösten.
Som vanligt väntar många
spännande programaktiviteter.
Varför inte gå med på en barnvagnspromenad den 6 maj?
Eller få en spännande visning
av Klippträdgården den 17
maj eller 10 juni? Ni hittar all
information i vårt program. Gå
gärna in på vår hemsida eller
på Facebook för där hittar ni
alltid senaste nytt.
Hade ni inte möjlighet att
delta i helgens Hanami 26 april
så passa på att njuta av körsbärsblom under Valborg och 1
maj! Ta med släkt och vänner!
Mari Källersjö

Göteborgs botaniska
trädgård
– en inspirerande
läromiljö för alla
Vi hade ett härligt år 2014 med
över 10 000 deltagare i våra
aktiviteter för barn, skolor och
familjer. Under året utvidgade
vi satsningen i skolträdgården
till att inkludera elever från
särskolan som ett led i ”En
trädgård för alla”. Skolträdgården byggdes också ut med
ﬂer pallkragar och en upphöjd
odlingsbänk för att göra den

kenhet och sprida kunskap om
växtvärlden och den biologiska
mångfalden och inspirera andra
till att arbeta mer utomhus.
Botaniskas vänner har varit
ett fantastiskt stöd till den pedagogiska verksamheten under
åren, inte bara ekonomiskt utan
också genom värdefulla arbetsinsatser.
Helen Ekvall
pedagog Göteborgs Botaniska
trädgård
Att arbeta som volontär i
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Kära vänner!

Här ser ni Hilda (Helen) och Tilda (Ingela Schortz, volontär) under
höstlovet.

mer tillgänglig. Under 2014
ﬁck vi även möjligheten att via
externa medel anställa Kennert
Danielsson på halvtid.
Kennert och jag har genom åren arbetat en del med
fortbildningar för lärare och
studenter från universitetet
för att inspirera ﬂer att lämna
klassrummet. I och med det nya
ekonomiska läget har nu Kennert fått en fast anställning på
halvtid, vilket är mycket glädjande. Utöver det har vi även
fått möjlighet att via externa
medel anställa Karen Otto
under ett halvår. Nu ser vi fram
emot en spännande säsong med
tre pedagoger i trädgården, ﬂer
lärare på plats än någonsin
– tror jag. Vår ambition är att
fungera som en självklar resurs
för skolans verksamhet och vi
vill fortsätta att väcka nyﬁ-

Botaniska Trädgårdens lovverksamhet är mycket stimulerande.
För en pensionerad pedagog
känns det som att bli ung på
nytt! Alla roliga barn som kommer, deras föräldrar, morföräldrar och farföräldrar; vi möts
över limpistoler och glitterströssel.
Lovverksamheter erbjuds
allmänheten under de mindre
loven: höstlovet (Halloween),
februarilovet och påsklovet.
Ibland kostar det lite, men man
får ju alltid med sig något hem:
Ett trollspö, en fågelmatare,
doftolja, lavendelpåsar etc.
Helen Ekvall planerar och
förbereder, jag kommer till dukat bord! Fast jag brukar hjälpa
till att duka av och sopa upp
glittret.
Ingela Schortz

Vänbladet
Favoritplatser
i Botaniska Trädgården
Koreadalen och ”Bengts trappa”
Jag kan fortfarande minnas
ögonblicket när jag första gången hittade fram till Koreadalen
i Botaniska Trädgården. Det
var tidig försommar och ljuset
silade mellan höga kronor av japansk silverlind och magnolia.
Längst bort i fonden blommade
gaffelolvon Viburnum furcatum
i gnistrande vitt. I den lysande
gröna mattan fanns öar av
friskt gröna ormbunkar och iris.
Irisarnas spetsiga blad fångade
solljuset som ett på ett altare
och det var knäpptyst. Platsens

magi drabbade mig starkt och
den är sevärd under alla årstider.
Enklaste vägen är att ta
huvudstråket genom Japandalen och vika av till höger vid
Näsduksträdet. Strax öppnar
sig platsen, det går inte att
missa den. Bland mina favoriter
ﬁnns just gaffelolvonet, det lilla
trädet har så många skönhetsvärden från lövsprickningen
med trinda knoppar till de ﬂata,
skimrande skyltblommorna i
maj och vidare när bladen klär
om till vinrött och chokladbrunt
i oktober. En upplevelse som hör
sensommaren till är när planteringen med ett par meter höga
rutor blommar. Då fylls luftrummet av ett ljuslila skimmer,
man tror knappt det är sant att
de små, små blommorna så fullkomligt kan ta över hela scenen.
Det ﬁnns ﬂera stigar som
vindlar sig fram genom Koreadalen, i sig själva sevärdheter

både för sina konstruktioner
och sin växtlighet med olika
asiatiska buskar och träd vackert infogade i den västgötska
blåbärsbacken. Under min
tidiga vårpromenad blommar
vinteralprosor i ljuvt bleklila
mot de grå klipphällarna. Låt
gärna promenaden fortsätta
mellan de höga, formklippta
rododendronen och vidare uppför berget till en platå. Där står
en skön bänk med mycket ﬁn
utsikt, vårsolen värmer i ansiktet och man har skydd av berget
i ryggen. På vägen upp har man
passerat en annan av mina
favoriter, den japanska kryddbusken Lindera obtusilora, en
tidigt vårblommande buske som
till hösten ska glimra som guld i
sin bergsskreva.
Mästerverk bland trappor
Tillbaka till huvudstråket
igen, fast nu håller jag till höger och kan promenera under
tunnlarna av klätterhortensia.
Ett vindspel lockar och blicken
vandrar över till andra sidan
vägen där den mest fantastiska
trappa klättrar högt upp för
berget. Personalen i trädgården har gett den smeknamnet
”Bengts trappa”, efter Bengt
Gran som ansvarar för Japandalens skötsel. Det är han som

har konstruerat den under år
av tålmodigt stenläggande, i
mitt tycke är den ett av Trädgårdens vackraste konstverk.
Camilla Danielsson
På upptäcksfärd i Trädgården
sen 15 år. Medlem i Vänföreningen ungefär lika länge, tillika
styrelsens sekreterare.

Camilla är också fotografen
bakom de tre bilderna.
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Kom med oss
på fenologirundan !

(fenologi – från grekiskan:
visa sig, uppenbara)

Foto: G. Åhman

Två gånger i veckan, tisdag och fredag klockan
tre träffas vi utanför växthusen i Botaniska trädgården.
Vi – det är Åslög Dahl från Botaniska institutionen och Mats Havström från Trädgården, en
och annan medlem från Vännerna och kanske
några av Åslögs studender.

Upplev en magisk saga i sommarnatten
tillsammans med Rabalder, dansare,
musiker och skogens väsen.
Under de sommarnätter då tiden vänder vaknar
trädgårdens sanna natur. Bara då öppnar sig en
glipa mellan tid och rum. Bara då kan man se
Fanny söka efter kärleken.
Föreställningen börjar som en vanlig guidad
vandring och förvandlas efterhand till något helt
annat. Publiksuccén Fanny Gréns väg är tillbaka!
Föreställningen stöds av Botaniska trädgården och Botaniskas Vänner.
Läs mer på www.fannygrensvag.com
Publiken om Fanny Gréns väg:
”Vilken fantastisk föreställning! Den blir ett
minne för livet.”
”En mycket rik, generös, kärleksfull,
magisk föreställning blev det. Tog promenaden
två timmar, tre dagar, trettio dagar? Jag vet inte
säkert. Men hjärtat jublade, blodet ﬂöt lättare,
själen var fri.”
Fem föreställningar: 5, 6, 12, 13, 17 juni.
Starttid: 21:30. Speltid: ca 2 tim. 40 min.
Biljetter: www.biljettforum.se

Åslög med student i blåbärsriset

Under tiden mars–november följer vi ett
femtontal arter, allltifrån hasselns blomning till
alarnas lövfällning. Våra observationer rapporterar vi till Naturens kalender-Svenska fenologinätverket, vars huvudsyfte är att långsiktigt
samla in och tillhandahålla miljödata. Läs mer
om det på www.naturenskalender.se
Utöver vår insats till vetenskapens fromma får
vi under cirka en timma och drygt två kilometers
promenad en stunds välgörande motion. Vi gläds
åt social samvaro där vi har tillfälle att ta del av
Åslögs och Mats’ kunskaper, men framför allt
får vi fortlöpande uppleva hela växtåret i vår
fantastiska Botaniska
trädgård.
Vi har plats för ﬂer
deltagare. Du behöver
inte anmäla dig. Det är
bara att hänga på när du
har lust.
Gör det!
Lennart Johansson
På fenologirundorna kan
du lära dig hur ekens
blommor ser ut.
Foto: L. Johansson
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Svenska trädgårdar i väst
– en ny västsvensk förening för
besöksträdgårdar

En ledstjärna i arbetet är att
lyfta fram proﬁlerade trädgårdar och besöksmål med
trädgård som en stark faktor i
regionens natur- och kulturarv
och därmed ge besöksnäringen
nya intressanta resmål.

sor, grönsaker, kryddor, pioner,
inspirationsdagar, reseprojekt
och kursverksamhet.
Under vårt första år har vi
lagt vikt vid att marknadsföra föreningen och medlemmarna på vår hemsida www.
svenskatradgardarivast.se där

150-åriga vackra bruksbyggnad. Här möttes man av nyvakna växter, böcker, redskap, gammaldags potäter, provsmakning
på urnyttig havtornsmarmelad,
böcker om mördarsniglar och
brukshistoria.
En höjdpunkt i trädgårdsfes-

Morlanda säteri

Svenska trädgårdar i väst
har hittills samlat ett knappt
fyrtiotal trädgårdsföretagare i
Västsverige från Dals Rostock
till Tjolöholm.
Föreningen arrangerar möten
med hängivna odlare, stora och
små besöksträdgårdar, trädgårdar i historiska miljöer, trädgårdar med odlingar av äpplen, ro-

man lätt kan hitta till medlemmarna. Föreningen har arbetat
med ett fyrfaldigt koncept: hemsida, Facebook, Instagram och
produktblad på Västsvenska
turistrådets site, www.vastsverige.com.
800 trädgårdsentusiaster
trotsade småregn och kyla och
mötte våren i Strömsfors snart

ten var en ﬂora av intressanta
föredrag om bl. a. spännande
utﬂyktsmål, beskärning, rosor
och livskvalitet i trädgården.
På ett initiativ från Studieförbundet Vuxenskolan Västra
Götaland medverkar vi 2014
– 2016 i ett treårigt projekt som
vi kallar ”Trädgårdsresan”. Välkommen att på hemsidan följa
våra resepaket till t. ex. Jonsered, Morlanda och Kungälv.
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Uno Wibell Föreningen ...
... vill gärna uppmuntra och
uppmana barn och unga att
utveckla sitt intresse för trädgård, botanik och växter genom
att årligen dela ut Uno Wibellstipendiet.
Uno Wibell var ordförande i
föreningen 1988–1997. Vid hans
avgång som ordförande hedrades han med ett stipendium
som ges ut i hans namn.
Stipendiet riktar sig mot
elever som i förskola/skola eller
i organiserad form på fritiden
vill genomföra något projekt
inom botanik, växtlighet etc.
Stipendiet utlyses på hösten
Barnen i år 2 ﬁck i maj uppoch kan sökas fram till tidig vår
drag att placera ut alla pallkraför att sen delas ut på förengar och fylla dem med jord och
ingen Botaniskas Vänners årsgödsel. Det var ett hårt arbete,
stämma i maj månad.
men med gemensamma krafter
och gott samarbete lyckades
det. Nu kunde vi börja plantera
ut växter vi förgrott i klassrummet.
I september skördade vi våra
pallkragar på morötter, potatis,
rödbetor, pepparrot, tomater,

Emmaskolan en av sju Uno Wibell stipendiater 2014 berättar:
Ettorna har varit på Botaniska trädgården och lärt sig om
kompostering. Vi hittade maskar, små spindlar, kvalster och
mycket annat. Vi ﬁck lära oss
att dessa små djur gör jord och
utan dem skulle vi inte kunna
leva på jorden!

sallad och ärbara blommor.
Sedan hade vi Skördefest! Vi
bakade morotskaka av våra
morötter och vårt härliga kök
kokade en jättegod soppa på
våra grönsaker.

Vi har även samlat in frökapslar för att använda till
nästa vår.
Läs mer:
https://klivemmaskolan.wordpress.com/
Om Uno Wibell:
http://botaniskasvanner.se/stipendier-2/uno-wibellstipendiet/
Foton från Emmaskolan
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Välkommen till årsstämma med

FÖRENINGEN BOTANISKAS VÄNNER
Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 18.30
i föreläsningssalen, Botaniska Institutionen,
Carl Skottsbergs gata 22B Göteborg
Utöver de sedvanliga årsstämmoärendena
kommer Botaniskas pedagoger Helen Ekvall och Eva-Lena Larsson
att berätta om en studieresa till England
och om Botaniska trädgårdens skolverksamhet.

Friskare, gladare och smartare barn
med utomhuspedagogik ?
Utdelning av 2015 års Carl Skottsbergs- och Uno Wibellstipendier.
Växter lottas ut.
Dagordning och årsredovisning ﬁnns att ladda ner från hemsidan
en vecka före mötet, samt delas ut på stämman.
Styrelsen

Föreningen Botaniskas Vänner
Grindstugan: Tel.: 031- 41 59 40
Föreningen Botaniskas Vänner: Plusgiro: 62 81 20-8
E-post: info@botaniskasvanner.se
www.botaniskasvanner.se

Vänbladet
Vänföreningen planerar även i sommar att göra

Två dagsresor
Då dessa resor kommer att vara de sista som genomförs i vår, i Svenska Expertresors regi, har vi
valt att upprepa två av de mest populära resorna.
Den första resan går till Västergötland och den
andra till Halland, båda i juli månad. Program
enligt nedan
Observera att bokning denna gång endast kan
göras per telefon. Då efterfrågan på platserna
brukar vara större än tillgången, går det denna
gång dessutom endast att boka sig på en av de
båda resorna, efter eget val.
Mycket välkomna!

Västergötlands unika orkidéekärr,
konstateljé och klostermiljö
Torsdagen den 9 juli 2015
Avresa från Göteborg och bussen kör österut
direkt till Skafferi Åsle Tå, där vi inleder resan
med en uppfriskande kopp kaffe och smörgås.
Därefter kör bussen oss till Skogastorpskärret,
där det hela tiden rinner klart drickbart vatten
ur berget, vilket gör att orkidéarter trivs så bra.
Vidare till den kalkrika moränåsen Varholmen.
Lunchen intas på Löfwings Ateljé och Konstcafé i Broddetorp. På eftermiddagen besöker vi
de unika orkidéekärren i Nohlmarken naturreservat.
Innan vi vänder hemåt stannar vi till vid
Varnhem, där vi får både kaffe med dopp och lite
”andlig spis”. Efter visning av klosterkyrkan kör
bussen direkt tillbaka till Göteborg
Datum: Torsdagen den 9 juli kl. 08.00–21.00 (ca)
Pris: Kr 785:Priset inkl. Bussresa från Bensintappen vid
Heden ( F.d. Shell numera St1) Göteborg, kaffe
och smörgås i Åsle tå, botanisk exkursion i
Skogastorpkärret, Varholmen och Nohlmarken,
lunch inkl. måltidsdryck och kaffe i Broddetorp,
kaffe med ”dopp” i Varnhem och visning av klosterkyrkan, reseledning, resemoms.
Botanisk ciceron: Magnus Neuendorf från
Botaniskas Vänner

Naturen
– en av Hallands största tillgångar
En dagstur till Näsbokrok – Morups Tånge
och Sumpafallen
Tisdagen den 21 juli 2015
Avresa från Göteborg till naturreservatet
Näsbokrok med dess klippnatur och bronsåldersrösen. Här har havet format ett kargt och vackert
kustlandskap. Busskaffe och fralla serveras efter
avslutad vandring.
Vi fortsätter söderut till Morups Tånge, som
är en av Hallands ﬁnaste fågellokaler. Här ﬁnns
även en rik ﬂora med bl.a. den fridlysta vackra
blå martornen.
Lunchen intas på Ästad gård, där vi möter en
spännande miljö med rustik elegans. Naturen
runt gården är ett ekologiskt odlingslandskap.
Efter lunchen fortsätter vi till närbelägna
Svartrå kyrka, som av många anses vara en av
Hallands vackraste kyrkor. Vi får en intressant
guidning i kyrkan, vars äldsta delar är från medeltiden.
Därefter fortsätter vi till naturreservatet
Sumpafallen, ett frodigt kulturlandskap där
Ätran har skurit ut branta ravinsluttningar i
terrängen. I området ﬁnns en rik ﬂora och omväxlande natur.
Vi intar sent eftermiddagskaffe på Kulturgården Björkekullen, innan vi vänder åter mot
Göteborg, dit vi anländer ca kl. 20.00
Datum: Tisdagen den 21 juli kl. 08.00 - 20.00 (ca)
Pris:Kr 675:Priset inkl. Bussresa från Bensintappen vid
Heden ( F.d Shell numera St1) vid katolska
kyrkan i Göteborg, kaffe och fralla i Näsbokrok,
botanisk exkursion i Näsbokrok, Morups Tånge
och Sumpafallen lunch inkl. måltidsdryck på
Ästad gård, guidad visning av Svartrå kyrka ,
kaffe med ”dopp” på Kulturgården Björkekullen,
reseledning, resemoms.
Botanisk ciceron: Magnus Neuendorf från
Botaniskas Vänner

Bokningsinformation
Intresset för dagsresorna brukar vara mycket stort och för att alla skall ha samma möjlighet till bokning, går det bara att boka sig per telefon och endast till en av de båda resorna, efter eget val.
Första bokningsdag: Onsdagen den 6 maj kl. 10.00
Svenska Expertresor tel. 031 - 81 51 30 ( 10-15, mån-tors)
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Med ﬁngret på kartan – resor
från skrivbordet
Under 17 år och sammanlagt 43 resor har vi på
Svenska Expertresor sedan 1999 haft förtroendet
att få producera Botaniskas Vänners medlemsresor, såväl inom som utanför landet. Jag har, som
rubriken säger, rest med ﬁngret på kartan, men
aldrig deltagit i någon av resorna. . Det har varit
lärorika, stimulerande och annorlunda reseupplägg med besök på i många gånger okända
utﬂyktsmål både i vår svenska vackra natur och
utanför landets gränser.

God hjälp vid planeringen – och genomförandet av resorna – hade jag under de första åren av
Sven-Olov Strandhede, Carl-Axel Sjöström och
Ralf Marek. Sedan 2006 har mina utomordentliga medarbetare varit Magnus Neuendorf och
Maritha Enström.
Jag vill rikta ett stort tack till dessa medarbetare för många ambitiösa, kreativa och samtidigt
roliga stunder vid uppläggen av resorna. Men,
kanske framförallt för det uppskattade och kunniga genomförandet av desamma
Ett varmt tack vill jag slutligen också rikta
till alla er medlemmar som under åren deltagit i
våra resor. Många av er har rest ett antal gånger
och givetvis kommer jag, liksom min man Stig
Karsegård som även deltagit i många av resorna,
att känna en viss saknad, men samtidigt glädje
och tacksamhet över de många åren med Botaniskas Vänner.
STORT TACK !

Vänföreningens reseverksamhet
Det startade i början av 1990-talet med två- eller
tredagarsturer i privata bilar till Kinnekulle/Falbygden, Komosse och Visingsö/Omberg. 1999
utvidgades verksamheten genom att Svenska
Expertresor anlitades som arrangör. Detta visade
sig vara en riktig fullträff. Vänföreningen har sedan dess gjort en utlandsresa och en Sverigeresa
varje år. Under senare tid även ett par dagsexkursioner per säsong. Resorna har alltid blivit
fulltecknade. På nolltid!
Utlandsresorna har gått främst till Brittiska
öarna och Medelhavsområdet med utstickare till
Island och Azorerna. Sverigeresorna har rört sig
från Skåne till Mälarlandskapen och Gotland, ett
år till Bornholm.
Under 17 år var Sven-Olof Strandhede ansvarig för resorna. 2006 ”övertalade” han mig
att ta över rollen som reseguide. Något som jag
inte ångrat en sekund. Nu när jag gör min sista
säsong kan jag se tillbaka på tio fantastiska år
med ﬁna resor tillsammans med trevliga Vänner och under Sverigeresorna Maritha Enströms
eminenta färdledning. Alla turer har gått helt
utan incidenter tack vare Expertresors perfekta
planläggning, in i minsta detalj. Till mina främsta minnen hör naturen på Island, alpängarna i
Österrike och landskapet på västra Irland.
Magnus Neuendorf

Gotland, Lergravsporten 2014

Monica Westerberg-Karsegård
Svenska Expertresor

Lake District, Holehird Gardens 2014

Vänbladet
Extrainsatt dagstur lördag 10 oktober 2015
Välkommen med på dagsresa till Minnenas
Trädgård och Norrvikens trädgårdar, en heldag i
Halland och Skåne med mycket innehåll.
Minnenas Trädgård anlades av den förre
intendenten vid Botaniska – Tor Nitzelius (19141999). Idag är det hans son Tor Nitzelius jr som
tillsammans med sin maka Anna-Lisa driver och
underhåller trädgården samt visar och berättar
för besökare. Den anlades 1966 och ligger i Fladalt nära Vallåsen på Hallandsåsen. Tor var särskilt intresserad av barrträd och rhododendron
och ville pröva vilka växter som skulle trivas i
Sverige. Tack vare insamlingsresor av frö och
sticklingar framför allt till Japan ﬁnns idag rariteter i Minnenas Trädgård liksom i Norrvikens
Trädgårdar och i Göteborgs Botaniska trädgård.
Norrvikens Trädgårdar går en spännande
framtid till mötes. Villa Abelin som stoltserar
mitt i trädgården har genomgått en stor restaurering i år. Här erbjuds skönhet och harmoni
men också ett stycke fantastisk historia och
tillsammans med en guide ges en inblick i Rudolf
Abelins passionerade livsverk – stilträdgårdarna
på Norrviken. Här ﬁnns Barockträdgården, Vattenträdgården, Romantiska trädgården Renässansträdgården, Österländska terrassen och inte
minst den Japanska trädgården.

Vidare norrut och hemåt, men vi hinner med
ett intressant besök på Wapnö Gård under resan.
Här serveras ﬁka och möjligen också tillfälle att
handla i deras gårdssaluhall. På Wapnö värnar
man miljön och mjölken är härproducerad.

Preliminärt program

Vinnare i vinterns fototävling

(ca 07.30-19.30)
Avresa från Göteborg vid halv åtta söderut genom Halland. Fikapaus mellan Falkenberg och
Halmstad på Kvibille Gästgivargård. Där serveras kaffe/te och hålkakor med skinka och, så
klart, Kvibillesost.
Vidare mot den lilla byn Fladalt på Hallandsåsen där Tor NItzelius jr möter upp och visar runt
i trädgården under cirka en och en halv timme.
Tillfälle att ställa frågor om träden, om Tor sr och
om historien bakom.
Efter detta besök bär det av mot Båstad och
lunchen på Båstad Golfklubb. Salladsbord,
soppa, och varmrätt serverad på tallrik. Kaffe
och kaka. Mätta och belåtna reser vi nu ner mot
Norrvikens Trädgårdar där dagens nästa guide
väntar på oss för att få förevisa de många stilträdgårdarna och berätta vad som planeras runt
Norrvikens Trädgårdar vilket inte är lite. Man
söker entreprenörer av alla slag och har stora
planer framöver. Även här beräknas rundvandringen ta ca en och en halv timme.

Ungefärligt pris beroende på antal resenärer
SEK 975 – SEK 1 350 per person.
Intresserad? Maila din anmälan till
info@lenaproduction.se tidigast måndag 1 juni
och ange: namn, adress, mailadress, telefon,
samt eventuellt behov av specialkost.
Resan genomförs vid min. 18 personer – max
antal 48 personer.
Betalning: Lena Production AB tillhanda senast måndag 31 augusti.
Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor gäller.
Frågor? Ring 076 161 91 10 Lena Ohlsson, Föreningen Botaniskas Vänner
LENA PRODUCTION AB

Resegruppen, genom Camilla Danielsson
www.lenaproduction.se

En söndag i mars
Foto: Katarina Holmström

Nu utlyser Vännerna den sista fototävlingen på
ett tag. Nu hoppas vi på ﬁna miljö- och vårbilder
från vår fantastiska Göteborgs Botaniska trädgård. Välkomna att delta.
Läs mer www.botaniskasvanner.se

Vild Vår – Göteborgs Lustgårdar 2016 - 170 000 lökar i jorden
För en gångs skull är vi ute i tid. Just nu pågår planeringen av
de lökplanteringar som skall inleda vårt bidrag till Göteborgs
Lustgårdar 2016. Satsningen inkluderar andra stora aktörer som
Gunnebo, Park- och Naturförvaltningen och Liseberg. För åtta år
sedan tillkom ”Lökängen” inför ”Lustgårdsåret 2008”, nu har den
gjort sitt och kommer att ersättas med en ”Präriebrand” som komponerats av Birgitta och Ewa. 80 000 lökar skall ned i gräsmattan
och i entrérundlarna. Listans åtta första sorter är ett urval från temat ”Präriebrand”. Ni kan tända egna eldar i era rabatter och planteringskärl och jämföra med vår. De kommer att tändas mellan
påsk- och majbrasorna. De eldfängda lökarna (1-8 i listan) skall
planteras med toppen ca 15 cm under jordytan.
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1. Tulipa ’Orange Emperor’ Fosteriana-gruppen. Kejsartulpan*
40 cm. Blommar i slutet av april med stora (12cm Ø) morotsfärgade skålar med grön & smörblomsgul bas och orange/gul insida med svarta ståndare. Svagt väldoftande. Ursprungsformen av
kejsartulpan hör hemma i Centralasien, särskilt i bergen söder om
Samarkand där den växer på mellan 1500-2000 meters höjd. Blir
långlivad i väldränerade lägen, mot en husvägg, i stenparti eller i
en solig varm rabatt. Introducerades 1962, belönades med Award
of Merit 1979.
2. Tulipa ’Early Harvest’ Kaufmanniana-gruppen. Kaufmanntulpan*
25 cm. En av de tidigaste sorterna, blommar i tidiga april med
guldkantade, mönjeröda bägarformade kalkar som öppnar sig
stjärnlikt under varma dagar. Knopparna syns tidigt så prydnadsperioden blir långvarig. Breda, grågröna blad med mörkare strimmor antyder att det är en korsning med strimtulpan, T. greigii.
Kaufmanntulpanen härstammar från Centralasien och vill ha ett
väldränerat läge för att bli långlivad. Introducerad 1966. Belönad
med ”Award of Garden Merit” 1993.
3. Tulipa praestans ’Shogun’. Anemontulpan*
25 cm. Blommar i slutet av april. En ny form av den rödblommiga anemontulpanen. Denna selektion är mörkgul på gränsen till
brandgul. Rikblommig eftersom den kan ha upp till fem blommor
per stjälk. Anemontulpanen fungerar bra under våra förhållanden
och blir långlivad i trädgården. Varm rabatt, buskagekanter, stenparti. Introducerad på marknaden så sent som år 2000. Vildväxande på hög höjd (-2700 m) i Centralasien.
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4
5
4. Tulipa ’Aladdin’s Record’. Liljetulpan*
50 cm. Blommar i maj. En synnerligen elegant, väldoftande tulpan
med blodröd, guldkantad, pokalformad kalk. Insidan är gulorange
med rött, fjäderlikt mönster och gul bas. Den här gruppen av tulpaner var synnerligen uppskattad av det Ottomanska imperiets nobless
och återfinns än idag i turkiska dekorationer. En sport av ’Aladdin’.
Introducerad på marknaden 1984.
5. Tulipa linifolia. Bokharatulpan
15 cm. Blommar i början av maj. Smala grågröna blad Skålformade, lysande scharlakansröda kalkar (10 cm Ø) med mörk bas som
öppnar sig stjärnlikt i full sol. En vildtulpan med stor utbredning
i Centralasien, N. Iran och N. Afghanistan där den växer på steniga sluttningar. Fungerar bra på friland i varmt, väldränerat läge.
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6. Narcissus ’Puppet’ Triandrus-gruppen. Orkidénarciss*
30 cm. Blommar i början av maj med valpaktigt gulliga, nickande
blommor, 2 per stjälk. Kalkbladen är gyllengula och bikronan ljust
rödorange. En amerikansk hybrid mellan en sort vid namn ’Narvik’
och orkidénarciss, Narcissus triandrus. Registrerad 1970.
7. Narcissus ’Sweetness’ Jonquilla-gruppen. Jonkvill
30 cm. Blommar i slutet av april. En av de bästa jonkvillerna, väletablerad i odling sedan 1939 och belönad med såväl ”First Class Certificate” (1983) som ”Award of Garden Merit” (1993). Blommorna
är guldgula (både kalkblad och den lilla bikronan) och ytterst väldoftande. Lättodlad i vanlig trädgårdsjord. En enastående växt för
trädgården som också står länge som snittblomma.
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8. Narcissus ’Velocity’ Cyclamineus-gruppen * Cyklamennarciss
30 cm. Blommar i april. En glödande liten narciss som skall
förstärka präriebranden. Den
nickande blomman är 8 cm
vid med tillbakavikta spetsiga kalkblad, gula med en pust
av orange. Bikronan är lång,
ljust apelsinfärgad och bleks
inte av solen. Står länge som
snittblomma. En amerikansk
hybrid som registrerades 1995.

Blåvit svalka efter branden, vårbäck och vårpromenad
Utöver präriebranden planeras en blåvit vårbäck ringlandes
över vår centrala gräsmatta. Det mest bestående bidraget kommer att vara en massiv förstärkning av lökfloran i backen mot
växthusen och stora delar av åsen - en ”Vårpromenad” skall
anläggas. Cirka 90 000 lökar med förmåga att sprida sig med
frö eller med ett vilt uttryck skall ner i jorden. De sju följande
är ett urval av vårt urval – väl etablerade kämpar som aldrig
misslyckas - de bästa till förvildning! De bör planteras något
grundare på ca 10 cm djup.
9. Chionodoxa forbesii. Vårstjärna
15 cm. Blommar i tidiga april. En av de allra bästa vårblommande lökväxterna. I trädgården växer och förökar den sig lätt
och villigt med frö, gärna i öppen jord exempelvis under buskage men också i vanvårdade gräsmattor och i lund. I massplantering utgör den ett verkligt praktfullt blickfång med sina vackert lysande, ljusblå blommor med vitt öga. Härstammar från
V Turkiet där den växer på bergsluttningar och i cederskogar
på 1000-2500 m. höjd. Modern botanik har bryskt placerat
Chionodoxa i Scilla-släktet. Av scillasläktet återstår endast Scilla bifolia (nr. 15 i denna lista), resten har blivit placerade i ett
flertal släkten, t.ex. skall den välkända Scilla siberica numera
heta Othocallis siberica men det struntar jag i. Introducerad i
odling 1880, ”Award of Merit” 1976.
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10. Chionodoxa luciliae ’Alba’. Stor vårstjärna
5 cm. ”Stor” refererar till de snövita blommorna som kan bli
3-4 cm i diameter – annars är den en av de minsta. Vitare än så
här kan ingen annan blomma vara, den lyser upp bland torra
löv och gult gräs i aprils början och syns på natten. Härstammar från Boz Dag i V Turkiet där den blommar vid snökanten
mellan 1600 och 2000 meters höjd. Långlivad i rabatt, lund,
woodland och lökäng, sprider sig villigt med frö. Introducerad
i odling 1885, ”Award of Merit” 1897!
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11. Crocus biflorus ’Blue Bird’. Blå bägarkrokus
15 cm. En läcker selektion av den eleganta bägarkrokusen. De
yttre blombladen har en stor, blåviolett fläck som kontrasterar
mot, de i övrigt vita gulsvalgade, kalkarna. Bägarkrokus har en
stor utbredning från SÖ Europa till Iran. Modern botanik har
resulterat i att arten har splittras till mer än 25 nya arter varav
vissa bara kan identifieras genom DNA-analys eller att man åker
till typlokalen. ’Blue Bird’ är förmodligen utvald från ”Crocus
alexandri”, hemmahörande på Balkan. Bägarkrokusen är härdig
men föredrar en tämligen torr sommar i rabatt, buskage eller i
bryn under lövträd.
12. Crocus vernus ’Jeanne d’Arc’. Vårkrokus
15 cm. Blommar i mars-april. Vårkrokus tillhör våra äldsta
prydnadsväxter och dess vilda stamform kommer från C och Ö
Europas berg. ’Jeanne d’Arc’ har rikligt med stora, gnistrande vita
blommor med lite purpur vid basen. Lättodlad och långlivad också på naturtomten. Ett måste för torpet och mormorsträdgården.
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13. Iris histrioides ’Lady Beatrix Stanley’. Snöiris
20 cm. Blommar i slutet av mars. Missa inte detta tillfälle. Här
kommer en urvalsform av snöiris – tidiga vårens blåaste blomma. Härstammar från bergsängar i norra Turkiet och är därmed
lämpad för svenskt klimat. Blommor klarblå med irislika teckningar i vitt och gult i slutet av mars. Kan bli riktigt långlivad i
rabatt och äng. Award of Merit 1977.
14. Muscari latifolium. Bredbladig pärlhyacint
20 cm. Blommar i slutet av april. En kraftig, lättodlad pärlhyacint med blommor i täta klasar. De övre sterila blommorna är
himmelsblå, de nedre fertila mörkt blåsvarta, synnerligen effektfullt. . Kanske den allra bästa pärlhyacinten för förvildning. Fröförökar sig villigt och bildar stora bestånd med tiden om ni låter
fröställningarna stå kvar. Trivs i stort sett överallt, i gräsmattan,
under buskage till och med under stora lövträd. Introducerad
1886. ”Award of Merit 1956.
15. Scilla bifolia. Tidig blåstjärna
10 cm. Blommar tidigt, ibland redan i mars. Blåstjärnor tillhör
de allra mest lättodlade och förökningsvilliga lökar man kan
tänka sig i trädgården. Utmärkta för förvildning på naturtomten eller i öppen jord under träd och buskar, i gräsmattan eller
var som helst.. Gentianablå, stjärnlika blommor, 5-9 st. på var
stängel. Härstammar från C & S Europa och Främre Asien. Introducerad i odling 1568! ”Award of Garden Merit”1926.

14

14

BestŠllning senast
8 juni 2015

F…RENINGEN BOTANISKAS V€NNER
Carl Skottsbergs gata 22 A
413 19 Gšteborg

REKVISITION
Nu Šr det dags fšr Œrets lškbestŠllning som ger alla Botaniskas VŠnner en unik mšjlighet att infšrskaffa
trevliga lškvŠxter som visat sig tacksamma och odlingsvŠrda i Botaniska trŠdgŒrden. Varje Œr ges ett
nytt tillfŠlle att ytterligare berika den egna tŠppan. MŒnga arter och sorter Šr nya jŠmfšrt med
fšregŒende Œrs listor. Sedan starten har det blivit 345 olika sorter som erbjudits. Asterisk * markerar
sorter som ej tidigare varit med i vŒrt sortiment.
Sortimentet omfattar huvudsakligen s.k. botaniska lškar, dvs vildformer eller svagt fšrŠdlade former av
olika lškvŠxter. MŒnga Šr smŒ och nŠtta och passar fšrtrŠffligt fšr plantering i rabatten vid husvŠggen, i
stenpartiet eller i naken jord under buskar och trŠd. Flera gŒr fint pŒ naturtomten. Undvik plantering i
grŠsmattor som skall klippas fšre midsommar, dŠr fŒr bladen ej mšjlighet att utvecklas sŒ att vŠxten kan
blomma under kommande sŠsonger.

SORT
(se bifogade anvisningar)
Tulipa ÕOrange EmperorÕ*
Tulipa ÕEarly HarvestÕ *
Tulipa praestans ÕShogunÕ*
Tulipa ÕAladdinÕs RecordÕ*
Tulipa linifolia
Narcissus ÕPuppetÕ*
Narcissus ÕSweetnessÕ
Narcissus ÕVelocityÕ*
Chionodoxa forbesii
Chionodoxa luciliae ÕAlbaÕ
Crocus biflorus ÕBlue BirdÕ
Crocus vernus ÕJeanne dÕArcÕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13. Iris histrioides ÕLady B. StanleyÕ
14. Muscari latifolium
15 Scilla bifolia

Antal per
fšrpackn.
10
10
10
10
15
6
10
6
25
20
10
10
8
20
10

Ë-pris
fšrpackn.
45:40:45:45:40:50:45:50:40:50:40:40:45:50:40:-
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14
15

BestŠllning fšr minst 200:LškutlŠmning sker under perioden 24/9Ð4/10 klockan 12Ð18.
O

Jag hŠmtar bestŠllningen pŒ Gšteborgs botaniska trŠdgŒrd och betalar kontant.

O
Jag šnskar bestŠllningen skickad med DHL mot faktura (en kostnad pŒ 140:tillkommer). Mobilnummer fšr sms-avisering krŠvs! Vi vŠljer det utlŠmningstŠlle som ligger
nŠrmast din adress om du inte uppger annan šnskan.
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