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ännu ﬂer. Kan vi slå rekord
igen? De två tidigare åren har
Så har sommartiden kommit
vi gynnats av strålande väder
åter!
och blomning. Låt oss hoppas
”Gothenburg Green World
på samma tur i år!
2016” inleddes 27 februari med
Detta medlemsutskick följer
storslagna och välbesökta ”Vild strukturen från förra årets
Vår”. Nu kan man med stor
Vårbrev. Fler sidor men faktiskt
behållning se resultatet av de ca billigare att producera genom
200 000 lökar som planterades
att vi inte har några lösa bilai höstas. Den 3 april guidade
gor. Hoppas att ni ﬁnner mycket
både Sölve Kajanus och Anders läsvärd information.
Stålhand mängder av besökare
Ta gärna en extra titt på
till de tidigt blommande fälten
årets lökutbud. Henrik Zetav snödroppar, krokus, iris,
terlund har satt ihop ett späntidlösa m.m.
nande sortiment med förmånlig
Samma dag startade också
prissättning. Med volontärinvår medlemsvärvningskampanj satsen från ”Lökplutonen” och
med Trädgårdsvärdar. Volontä- volyminköp är detta möjligt.
rer klädda i Botaniskas VänVi har just fått veta att med
ners västar ﬁck kontakt med
lemmar får fortsatt rabatt i resmånga besökare som uttryckte
taurangen som öppnar i maj.
intresse för att bli medlemmar
Mer information om senaste
och därmed stötta trädgårdens
nytt från vänförening och trädfortsatta utveckling. Vi plagården: www.botaniskasvanner.
nerar att genomföra många
se
värvningsdagar under året,
Önskar alla en riktigt skön
Anders Stålhand
framför allt vid Botaniskas
vår och sommar med många
större programdagar. För att
härliga besök i Göteborgs fanstödja medlemsvärvningen tar
tastiska Botaniska trädgård!
vi också fram nytt kampanjClaes Grill, ordförande
material ”Din blomstertid nu
kommer!”
Tänk om dessutom, säg en
av 10 nuvarande medlemmar
kunde skaffa en ny medlem genom att informera vänner och
bekanta eller genom att ge bort
ett medlemskap. Så många ﬂer
vi skulle bli!
Närmast på programmet står
”Hanami” den 24 april. Detta
är tredje året som denna körsbärsblomningsfest arrangeras.
Första året med närvaro av den
japanske ambassadören kom
10 000 besökare och förra året
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Kära medlemmar,

Vänbladet
värva nya medlemmar eller
guida besökare!
Visst är det underbart med
Med det här utskicket får
lök- och knölväxter! Det har
ni Henrik Zetterlunds urval
känts så roligt att under våren
av lökar till Vänlöken. Missa
kunna lyfta fram våra allra
inte tillfället att beställa nu
mest sällsynta knölar och lökar eftersom tillgången kan vara
i utställningen i Växthusen.
begränsad för en del sorter. Vi
Just nu när jag skriver detta är kommer också ha ett ovanligt
alla de hundratusentals lökar
varierat växtmaterial i butiken
som planterades i höstas på
i år, där vi testar en del nya
väg upp. En av mina favoriter i leverantörer. Till Körsbärsfesår är den vackra, Rosa snökrotivalen, Hanamin, den 24 april
kusen, Crocus tommasinianus
kommer vi till exempel ha en
Roseus. I soligt väder lyser den
del spännande japanska växter
som rosa stjärnor i gräsmattan. till salu.
Under hela april pågår speciella
Det händer så mycket här i
visningar av våra löksamlingar trädgården. Skollokalen står
och de nya lökplanteringarna.
nästan färdig utvändigt och den
Vid vårt evenemang ”Vild vår”
kommer att invigas till hösten.
den 3:e april var det särskilt
Arbetet med Barnens botaroligt att se så många av er
niska, som vi bygger med bidrag
vänner här som volontärer/träd- från er vänner, är i full gång. Ta
gårdsvärdar. Ett stort tack till
gärna med barn och barnbarn
alla er som var på plats för att
och kom hit och hjälp till att
ﬂäta pil den 29 maj.

Planeringen inför nya
växthus fortsätter. I månadsskiftet gjordes en studieresa
till Tjeckien tillsammans med
vår styrelse, för att titta på de
nya visningshus som byggts i
Prag och i Teplice. Det blev en
mycket intressant och lärorik
resa, där vi kunde inspireras av
såväl vackra växtmiljöer som av
praktiska arbetsytor.
Hela sommaren pågår en rad
aktiviteter och utställningar
inom vårt stora samarbete Gothenburg Green World. Följ allt
som händer på www.gothenburggreenworld.com. Missa inte
vår invigning av ”Vandra i det
vilda” den 2 juli. Kom hit och
upplev Smithska dalen som ni
aldrig sett den förut och vandra
upp på Håberget och njut av
den milsvida utsikten!
Vi ses i trädgården!
Mari Källersjö
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Kära vänner!

Foto: J. Nilsson
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Njut av underbar blomprakt som
kan studeras på avstånd och
mycket, mycket nära !
Under hela april pågår speciella
visningar av Botaniskas löksamlingar och de nya lökplanteringarna
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Vänbladet
Välkommen till årsstämma med

FÖRENINGEN BOTANISKAS VÄNNER
Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 18.30
i föreläsningssalen, Botaniska Institutionen,
Carl Skottsbergs gata 22B Göteborg
Utöver de sedvanliga årsstämmoärendena kommer Johan Nilson,
trädgårdsmästare i Botaniska trädgården att föreläsa.

Till Bhutan
i jakten på den stora blå bergsvallmon
Johan berättar och visar bilder om sin resa i fotspåren av några
av 1900-talets stora växtsamlare; George Sherriff och Frank Ludlow.
Flertalet av våra allra vackraste trädgårdsväxter härstammar från dessa
herrars insamlingsresor till Bhutan.
Tillsammans med kollegor från Royal Botanical Garden Edinburgh, besökte
Johan denna, en av Himalayas artrikaste regioner under blomningstid.

Utdelning av 2016 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
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Bakom kulisserna
på Göteborgs
botaniska ...
... ﬁnns den botaniska trädgårdspodden, som du som trädgårdsintresserad inte får missa!
Följ årets skiftningar i Botaniska tillsammans med chefsträdgårdsmästare Anders Stålhand
och botanist Åsa Krüger. Tillsammans går ni på upptäcktsfärd i en trädgård full av sällsynta växter, vilda ätliga blad,
hårt trädgårdsarbete, historier
och forskning.
I varje avsnitt träffar du
någon av medarbetarna som
delar med sig av sina specialistkunskaper – hur man rensar
fröer som ett proffs, skapar
trivsamma rum eller skiljer en
äppelsort från en annan. Programledarna ger praktiska tips
som du kan använda i din egen
trädgård och svarar på kluriga
växtfrågor. Häng med till Botaniskas skattkammare!

Detta ﬁnns att lyssna på
1. 201602: Vad är egentligen ett
frö ? Det här avsnittet handlar
om embryon, frövila och om
dadeln som sov i 2000 år.
2. 201603: I detta avsnitt utforskar programledarna trädgårdens lök- och knölsamlingar.
Anders och Åsa pratar om
Botaniskas nya lökplanteringar
och 1600-talets lökmani. Och
vad är egentligen status i trädgården i dag?
Kommande nr: Vad är egentligen en Botanisk trädgård ? Vad
gör de som arbetar i Botaniska
trädgården? Dessutom en blick
ut i vida världen ...
Podden att lyssna på hittar du
på Botaniska trädgårdens hemsida: www.botaniska.se/podd

De som gör podden

Åsa Krüger har arbetat som botanist i Botaniska sedan 2015. En av
hennes huvuduppgifter är att vetenskapligt ansvara för växtsamlingarna i de varma växthusen. Att vara botanist i Göteborgs botaniska är
hennes drömjobb.
Anders Stålhand är chefsträdgårdsmästare i Botaniska sedan 2014.
Känner du igen honom är det antagligen för att han är trädgårdsmästaren i programmet Äntligen Hemma i TV4. Han är också en av
experterna som regelbundet skriver i Allt om Trädgård

I senaste avsnitt nr 2 är Henrik
Zetterlund gäst.
Som ni som varit medlemmar
länge säkert vet, är det Henrik
som varje år väljer de lökar och
knölar som ingår i vännernas
utbud. Se sidorna 6–10!

Henriks blogg
På Botaniska trädgårdens
hemsida hittar du även länk
till en intressant och rolig blogg
med underbara foton.
Henrik Zetterlund är hortikulturell intendent i Botaniska
trädgården med 36 års erfarenhet av trädgården i bagaget.
Han är bl.a. känd för sin stora
kunskap om praktisk träd4

gårdsodling. Han har samlat
många sällsynta växter till
Botaniska trädgården. Ett av
hans specialintressen är nunneörter (Corydalis) och deras
släktingar. Det har resulterat
i två böcker och en av de mest
omfattande samlingarna av
Corydalis i hela världen.
Han är ständigt på jakt efter
nya växtupplevelser som han
gärna vill dela med sig av. Läs
och kommentrera på Henrik
Zetterlunds egen blogg.
Finnas länkar från 2012 och
senaste inlägg hittar du här:
https://henrikzetterlund.wordpress.com/2016/02/26/i-garkom-varen-2/

Vänbladet

Fira Hanami 2017
i din egen trädgård också!

När du njutit av Botans fantastiska Hanami är det dags för en tur upp till Mölnlycke för
att införskaffa ett eget Japanskt körsbär. Botanisera i vårt stora sortiment av Prunus
serrulata med släktingar och välj tillsammans med någon av våra trädgårdsmästare
ut den sort som passar just din trädgård bäst!
Vi har också ett av Sveriges absolut största sortiment av Japanska lönnar och Magnolior.
Glöm inte att visa upp ditt medlemskort i Botaniskas vänner i kassan för att få 10%
rabatt på ordinariepriset.

Stationsvägen 1A Mölnlycke 031-88 05 65 www.molnlyckegc.se

Vard 9-18 • lör 9-16 • sön 10-16
5
Hanami annons.indd 1

2016-04-05 12:57
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VÄNLÖKEN 2016
Henrik Zetterlund är hortikulturell intendent i Botaniska trädgården
och kan det mesta om lök- och knölväxter. Det är han som varje år
väljer de lökar- och knölar som ingår i vännernas utbud.
Här ser ni honom i förökningsavdelningen.
1 . Allium ’Firmament’*. Boll-lök.
80 cm. En mycket lyckad korsning mellan vinlök (A. atropurpureum) och stäpplök (A. christophii). Silverglänsande, vinröda, väldoftande stjärnor samlade till halvklot (firmament = himlavalv) ca
12 cm Ø. Uppskattar ett soligt, torrt läge. Blommar i juni, idealisk
bland gråbladiga, halvhöga perenner som slukar de vissnande bladen.
Lämplig bland rosor, utmärkt till snitt. Gnagar- & klövdjurssäker.

2. Allium nevskianum*. Boll-lök
15-30 cm. Blommar i sena maj-tidiga juni. En lågvuxen art som
härstammar höglänta områden i Centralasien. Era lökar härstammar från Tadzjikistan och insamlades 1981 av vår lettiske vän,
Janis Ruksans, i Varzobflodens dalgång. Den beskrevs 1969 av
vår dåvarande prefekt, Per Wendelbo, men har först på sistone blivit intressant (prismässigt) för fler än ”samlarna”. En superb lök
med två breda, blågröna blad och ”enorma” (-15 cm Ø) rosaröda
blomsterbollar - som en förstorad A. karataviense - men mycket
snyggare. En varm rabatt, gärna i söderläge, stenparti eller bland
rosor. Gnagar-& klövdjurssäker. Går säkert att använda i konnässörsköket.
3. Anemone blanda ”Twinkling Eyes”*. Balkansippa
10–15 cm. Balkansippan är oumbärlig i aprils vårsol. Denna vackra
art hör hemma i Balkan och Turkiet där man hittar den i skog och
uppe i bergen. ”Twinkling Eyes” är en blandning av fröavkomma
mellan min favorit - den storblommiga A. b. ’White Splendour’
och den mörkt lilarosa, vitögda, A. b. ’Radar’. Blomstorleken och
växtsättet kommer från ’White Splendour’, det vita ögat och starka
färgerna från ’Radar’. Unna er en fläck i rabatten eller buskagekanten
där den kan få så sig och ge upphov till nya blinkande ögon. Blötlägg (stöp) de till synes livlösa, svarta, små knölarna över natten
och förundras över hur livet återvänt när du nästa dag planterar
dem på ca 5 cm djup med 10 cm avstånd. Trivs bra såväl i sol som
i halvskugga. Gnagar- och hjortdjurssäker.
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4. Chionodoxa luciliae ’Rose Queen’*. Stor vårstjärna
15 cm. En ”ny” sort som lanserades 2008. Mer delikat än den svulstiga ’Pink Giant’. Blommar i tidiga april med klarrosa vårstjärnor
och förstärker primörvärdet för buskagebrynen och lunden - trivs
faktiskt överallt. Arten härstammar från SV Turkiet där den växer
på ca 1900 m höjd. Chionodoxa och Scilla bifolia förs numera till
släktet Scilla - alla andra ”Scillor” har placerats i andra släkten. Den
vanliga sibiriska blåstjärnan heter numera Othocallis siberica - men
vem bryr sig om sånt. Brukar inte betas.
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5. Colchicum hungaricum ”Velebit Star”*. Ungersk ljusblomma
10 cm. Ni som slår era lovar runt i vår lökträdgård under den tidigaste
våren kan inte ha undvikit vår förnämliga samling av ljusblommor
(vårblommande Colchicum). Den är resultatet efter 30 års intensiv
forskning av Karin Persson med stöd av maken, intendent emeritus,
Jimmy. De flesta arterna är fortfarande dyra ”samlarväxter” men nu
finns denna till ett rimligt pris. Redan i februari kommer de välformade bägarna i buketter tillsammans med de diskreta bladen. Kalkarna är oftast vita men kan även vara skära - det rör sig om fröförökade knölar. I svalget kontrasterar de blåsvarta ståndarknapparna
effektfullt. Velebitbergen ligger i Kroatien och kan bli bittert kalla
vid frånlandsvindar. ’Velebit Star’ är mycket tålig mot det skiftande
väder som råder i februari - mars. Tjuvstarta våren! Ett sommartorrt
läge i sydvänd rabatt eller stenparti rekommenderas. Gnagar- och
hjortdjurssäker.
6. Crocus olivieri ssp. balansae ’Orange Monarch’*. Bronskrokus
15 cm. Denna skönhet härstammar från V. Turkiet och har varit i
odling sedan 1879. Kalken är mörkt orange inuti, utsidan bronsfärgad, tecknad i mahognybrunt fjädermönster. Kraftigväxande och
rikblommig. Blommar i mars. Solig, varm rabatt, stenparti, sydvända
buskagekanter.
7. Crocus biflorus x chrysanthus ’Advance’
15 cm. En väl beprövad bägarkrokus som fick utmärkelser som A.M.
& F.C.C. redan under tidigt 50-tal. En glädjespridare i mars med
prydliga buketter av bägarformade kalkar. Kalkens utsida går i halmgult med violett nätverk och schattering. I solsken öppnar sig bägarna
och visar sin smörgula insida och brandgula pistill. Bägarkrokus är
mycket härdiga och föredrar en sommartorr placering.
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8. Galanthus ’Dionysos’*.
Heydrick A. Greatorex introducerade flera fylldblommiga snödroppar på sin tid, bl. a. Galanthus ’Hippolyta’ som fanns i vår lista 2014.
Nu lanserar vi ’Dionysos’ , en tidig och vital, klumpbildande sort med
G. plicatus i blodet Den har en roslik, fylld bikrona i smaragdgrönt
omsvept av tre kupade, kritvita kalkblad. Blommorna presenteras väl
på ”långa” slanka skaft. Blad drygt centimeterbreda, grågröna. Svaga
plantor kan ha vanliga blommor men kommer till sin fyllda rätt efter
ett par år, ha tålamod. Gnagar- och hjortdjurssäker.
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9. Iris reticulata ’Eye Catcher’*. Våriris
Alan McMurtrie är en kanadensisk irisfantast som ägnat sig åt
hybridisering sedan 80-talet. 2015 triumferade han på ”Royal
Horticultural Society Plant and Potato Fair” med sina fantastiska
våririshybrider i alla regnbågens färger. Nu börjar de komma
ut på marknaden. ’Blue Note’(2014) har vi redan erbjudit och
jag vet många som gillade den. Nu kommer ’Eye Catcher’ som
verkligen fångar blicken - otroligt söt och speciell med kombinationen av kritvitt och stålblått, lite orange och några blå
stänk. Plantera i soligt sommartorrt läge med näringsrik jord
så kan den bli långlivad.

10. Muscari neglectum*. Mörk pärlhyacint
20 cm. En välbekant art som har följt människan och numera
har en vid utbredning från Europa till Centralasien. Man hittar
den i kulturmark och vild natur, även förvildad i Sverige. Pärlorna är mörkt blåsvarta med en vit krans i gapet, de översta
sterila blommorna kontrasterar i ljusblått. Väldoftande! Bladen
kan betas tidigt men blommorna kommer sent och klarar sig.
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11. Narcissus ’Elka’*. Dvärgpåsklilja
20 cm. En förtjusande liten lättodlad påsklilja som introducerades
1989 och belönades med ”Award of Garden Merit” 2011. Blommorna är nätta, ca 35 mm Ø, bikronan börjar i gult men antar
senare kalkens elfenbensvita färg. Oemotståndlig omgiven av skirt
gräs men fungerar överallt. Blommar i april. Gnagar- och hjortdjurssäker.

12. Narcissus ’ Mother Duck’. Cyklamen-narciss*
Höjd 25–30 cm. En mycket trevlig cyklamennarciss som blommar redan i april. En amerikansk hybrid som lanserades 1998.
Den har tvåfärgade blommor med blekgula, något tillbakavikta
kalkblad och guldgul trumpet. Rikblommande. Går bra i normal
trädgårdsjord i den lilla rabatten eller i stenpartiet men också på
naturtomten. Som de flesta narcisser är den problemfri och återkommer år efter år. Väldoftande! Gnagar- och hjortdjurssäker.
8
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13. Ornithogalum ponticum ’Sochi’*
En lundväxt introducerad 1980 av vår gode vän, Janis Ruksans.
Bladen är långa, blågröna och pryder rabatten under våren. När
bladen börjar vissna i sena juni reser sig en halvmeterhög stjälk
med luftig, spetsig pyramid av vita stjärnor. Låt den ingå i blandrabatt, i brynvegetation eller din privata lund. Perfekt med sena
boll-lökar, utmärkt snittblomma.

14. Tulipa clusiana ’Cynthia’* Italiensk tulpan
En vital korsning mellan en vit och en gul art som lanserades
1959 och belönades med en ”Award of Garden Merit” 1999.
Blommar i tidiga maj. De yttre kalkbladen är röda, de inre halmgula så kalken får ett randigt utseende i kallt väder. I solsken
öppnar sig kalkarna helt och visar de vivegula stjärnorna. Ge
den ett försommarvarmt, sommartorrt läge om du har det. Mot
husväggen, i kryddgården, under rosorna eller så. Annars, stoppa ner dem var som helst, första våren blommar de alltid.
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15. Tulipa sylvestris*, Vildtulpan
40 cm. Sveriges vildaste tulpan är inte vild - utan sällsynt förvildad kring gods och gårdar. Det var den redan då den beskrevs av
Linné 1753. Den är vanlig i Europa, Afrika & SV Asien. Många
kloner har (även i naturen) en tendens att ge ”tusenbröder” - utlöpare som sprider sig väl utan att blomma. Vi erbjuder en rikblommig klon av denna sirliga tulpan. Gula kalkar med utsidan
schatterad i brons-grönt. Anspråkslös och tålig i rabatt och bryn.
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Ett stort tack till
Lökplutonen som
består av vänföreningens volontärer som varje
år hjälper till att
packa de tusentals
lökar som beställts.
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Till vänster:
Lökträdgården
i full blom. Här
finns stora delar av
trädgårdens unika
samling av lök- och
knölväxter. Ca 1
600 växer här.

9

Till höger:
Många av växterna
i samlingen måste
pollineras för hand,
ett arbete som
trädgårdsmästare
Björn Wretman är
specialist på.

BestŠllning senast
12 juni 2016

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 359 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
Antal per
(se bifogade anvisningar)
fšrpackn.
1. Allium 'Firmament'*
3
2. Allium nevskianum *
3
3. ��������������������������������
10
4. Chionodoxa luciliae 'Rose Queen'�
20
5. Colchicum hungaricum "Velebit Star"*
3
6. Crocus olivieri 'Orange Monarch'*
10
7. Crocus 'Advance'
15
8 Galanthus 'Dionysos' *
3
9. Iris reticulata 'Eye Catcher'*
5
10. Muscari neglectum*
10
11. Narcissus 'Elka'*
10
12. Narcissus 'Mother Duck'*
10
13. Ornithogalum ponticum 'Sochi'*
3
14. Tulipa clusiana 'Cynthia'*
10
15 Tulipa sylvestris *
10

Ë-pris
fšrpackn.
60:60:55:35:50:40:35:65:45:35:45:45:50:40:45:-

BEST€LLNING
ant. fšrp.
kronor
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Summa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BestŠllning fšr minst 200:LškutlŠmning sker under perioden 29/9Ð9/10 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.

MobilnummerÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
DHL utlŠmningsstŠlle (frivilligt)ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
SKRIV TYDLIGT! (anvŠnd kulspets eller blyerts, ej filtpenna)
NAMN................................................... ADRESS......................................................
POSTNR................... ORT................................TEL(dagtid).................................
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Vänbladet
BOTANISKAS HANAMI
– picknick 24 april 2016

*

under vintern. Emges Koi står
för föreställning och berättar
om dessa speciella ﬁskar.
11.00 –13.00 Teprovning.
Thomas och Keiko Ekholm visar hur man dricker te i Japan.
Thomas Ekholm är doktorand
i japansk historia och kultur
Göteborgs universitet.
12.00, 13.00 och 14.00
Sakura. Ami Skånberg leder
den japanska körsbärsdansen.
11–15 För barnen: ansiktsmålning (avgift). Gör koi-karpar av silkespapper med våra
pedagoger.
11–15 Japansk kampsport.
Göteborgs olika kampsportförbund har uppvisning av japanska kampsporter.
10 –17 Bonsaiutställning.
Västsvenska Bonsaisällskapet
ställer ut sina vackra bonsaiträd i Växthusen. Magnus
Svenningsson berättar allt du
vill veta om detta japanska sätt
att formge växter.
Över vädret bestämmer vi
inte men har vi tur blir det en
vacker dag

*

*
*
*

Alla medlemmar i
Botaniskas
Vänner
erhåller
10% rabatt
på alla ordinarie
varor
i butiken.

*

Hjärtligt
välkomna!

Varmt Välkomna!

Foto: Botaniska Trädgården

Botaniska trädgårdens kommunikatör Agneta Green berättar:
Vi fortsätter senaste årens
succé och bjuder än en gång
in till en Hanami – japansk
körsbärspicknick när körsbärsträden blommar. Körsbärsträd
blommar vid olika tider beroende på sort. I Botaniska har vi
de som blommar något senare
medan de i stan blommar en till
två veckor tidigare.
Programmet håller på 11–15
men parken är öppen för picknick hela dagen och kvällen. I
fjol sattes besöksrekord denna
dag, ta med vännerna så skapar
vi festivalstämning i år igen.
Mattruckarrna Spira och La
Chiva serverar mat hela dagen.
Utanför restaurangen serveras
kaffe, bullar och smörgåsar (restaurangen öppnar först i mitten
av maj).
De ﬂesta aktiviteter pågår
kontinuerligt mellan 11 och 15,
men här är några hålltider:
11.00 Koi-släpp. Om vattnet i Spegeldammen har blivit
tillräckligt varmt släpper vi ut
våra vackra koi-karpar på grönbete efter att ha vilat inomhus

Förra årets Hanami
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Vänbladet

Välkomna till Barnens Botaniska – öppnar 29 maj
Under 2016 och Gothenburg
Green World börjar arbetet med
att bygga Barnens Botaniska
som är en utveckling av den
nuvarande lekytan.
Man har länge velat göra
om den och Gothenburg Green
World blev ett bra tillfälle.
Helen Ekvall kom till Botaniska
som pedagog 2011 och vill skapa
en helhet där skolträdgården
och den nya lär- och lekytan ska
få utvecklas över tid.
29 maj börjar arbetet då
Botaniska bjuder in barn och
föräldrar att hjälpa till med
arbetet att skapa Barnens Botaniska, berättar Helen.
Det ska bli ett område för
både undervisning och lek där
en evolutionsstig om växternas
utveckling blir en viktig del.
Barnens Botaniska ska vara ett
område för barn, ungdomar och
aktiviteter, berättar Helen. Hon
gläder sig också mycket åt den
nya skolbyggnaden som ska stå
klar hösten 2016. Den ligger i
hjärtat av trädgården och kommer att ha klassrum både ute
och inne.
Helen Ekvall är uppvuxen
på Dartmoors hedar i England
och hon har naturintresset med
sig sedan barnsben. Helen är

utbildad biolog och arbetade
tidigare som pedagog på Naturhistoriska museet i Göteborg.
Precis som hon där var mycket
ute och använde växtligheten
i sin undervisning involverar
hon djuren i sina lektioner på
Botaniska.
– Jag brinner för utomhuspedagogik som är en inlärningsform som utvecklar och stimulerar barnen. Man lär sig med
hela kroppen och alla sinnen genom konkreta erfarenheter ute.
Barnen och jag upptäcker och
undersöker tillsammans under
lektionerna. Det viktigaste är
att det blir en bra upplevelse för
barnen, att de blir nyﬁkna på
naturen och vill komma tillbaka, eller vill ut.
Göra saker själva får barnen
sedan 2012 göra i Botaniskas
skolträdgård där Helen och
hennes kollega Kennert Danielsson odlar i pallkragar med
skolklasser.
– Vi ville att barnen skulle
få göra saker här som de inte
annars får göra i parken, att de
skulle få ett område där de ﬁck
testa att själva vara trädgårdsmästare.
Helen berättar vidare att
många barn inte känner igen de
12

vanligaste grönsakerna, vilket
hon själv märkte på sina skördelektioner.
Syftet med skolträdgården
är att inspirera både lärare och
elever och ge lärare tips på hur
man kan arbeta med odling utifrån läroplanen. Eleverna följer
processen från frö och utvecklar
därmed en större förståelse för
naturens kretslopp och var vår
mat kommer ifrån. Det senaste
året har arbetet i skolträdgården haft fokus på elever från
invandrartäta områden och
särskolan.
Det var vi som sökte upp skolorna i Angered första året, helt
enkelt därför att de inte kom,
men nu gör de det, konstaterar
Helen och hastar iväg till nästa
lektion i växthusen där eleverna idag ska måla akvarell.
Fakta: Helen Ekvall kom
till Botaniska trädgården som
pedagog 2011. Läs vidare om
Helen på botaniska.se/barnoskola Botaniska trädgårdens
pedagoger tar emot 10 000
elever/år i åldrarna 4 år–vuxenstuderande. Man bedriver också
fortbildning för lärare och har
ett nära samarbete med Svenska för invandrare.

Vänbladet
K A M PA N J
för medlemsvärvning

GENOM ÅREN har vi tillsammans gjort många olika insatser
för att informera om vår förening och värva nya medlemmar.
Vi har bland annat haft annonser i dagspress, skyltar med
kul och lustfyllda meddelanden
i planteringarna. Vi har stått
på Liseberg, trädgårdsvandrat
under temat
Möt en Vän
i Botaniska
och bjudit på
adventskaffe
i växthusen.
Med dessa insatser håller vi
ungefär samma
medlemsantal,
runt 7 500,
genom att vi
får lika många
nya medlemmar som de
cirka 300 vi av
olika orsaker
tappar varje år.
Vi skulle kunna
nöja oss med det, men vi tror att
det ﬁnns ﬂer bland de 500 000
som varje år besöker Botaniska,
som också vill vara med och
stödja om de bara kände till vår
förening och vilken nytta vi gör.
Vi vill bjuda in ännu ﬂer att
upptäcka trädgårdens rikedom.
Vi Vänner har redan upptäckt vilket paradis Botaniska
trädgården är, vilken glädje det
ger att delta i aktiviteter och
dela gemenskapen med andra.
Eller att njuta trädgården
alldeles för sig själv, i sitt eget
sällskap.
Alla minns vi sångerna från
skolavslutningarna, både vemo-

det över det som tagit slut och
längtan efter nya upptäckter.
Temat för vår värvningskampanj är ”Din blomstertid nu
kommer”. Med det uppmuntrande budskapet vill vi fästa
uppmärksamhet på allt positivt
som ﬁnns för den som vill njuta
av trädgården och samtidigt

mation i trädgården, men även
på andra ställen. Vårt material
är färgsprakande och utstrålar
glädje, precis som vi själva.
Trädgårdsvärdar kommer att få
löpande information om kampanjen och aktiviteter, och det
ﬁnns också mer att läsa på vår
hemsida, www.botaniskasvanner.se
För att
lyckas behöver vi
hjälp från så
många av er
som möjligt.
Tänk om vi
alla kunde
värva minst
en vän, vilken
enorm skillnad det skulle
göra för Botaniska! Vi tror
det är möjligt.
Prata med
dina vänner, föreslå
göra en välgärning för den. För en promenad i Botaniska och
endast 175 kr om året kan vem berätta om vår förening, vilken
som helst se fram emot en ny
nytta vi gör. Ett medlemskap
blomstringstid. Det borde vara
med alla förmåner blir en ﬁn
ett oemotståndligt erbjudande.
present till studenten, barnfaGothenburg Green World
miljen eller en kompis.
2016 pågår för fullt i och runt
Tack för att du hjälper till!
om Göteborg. Hela året bubblar
Vår kampanj är färgsprakandet av blommig grönska på alla de och glädjerik, liksom kamhåll och kanter, och glädjen med panjbilden. Upphovsmannen
trädgård får mycket uppmärktill den heter Håkan Sandsjö.
samhet. Vi nyttjar tillfället
Läs mer om kampanjen
genom att starta upp vår värvpå hemsidan och Facebook.
ningskampanj under våren och Vill du hjälpa till? Ta kontakt
blir ännu mer synliga i Botamed Margaretha Dahlström,
niska. Det gör vi bland annat
mg.dahlstrom@comhem.se eller
genom speciella Trädgårdsvärring gärna! Tel 031-16 93 70.
dar, skyltmaterial, banderoller, Alla behövs!
en ny folder och annan infor-
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Vänbladet
Välkänd proﬁl
i Botaniska
– Sölve Kajanus

trädgården började anläggas.
Det är roligt att visa etiketter
och kunna peka på namn som
Skottsberg, Wendelbo och Zetterlund, eller visa att körsbärskornellen planterades 1916 och

Foto: Botainska trädgården

Vi frågade Sölve om några favoritplatser i Botaniska. Sölve är
en ﬂitigt anlitad botanisk guide
och tillika volontär i Botaniskas Vänner. Han vandrar ﬂera
gånger i veckan i Botaniska
trädgården.
– För mig handlar Botaniska
mer om möten med människor – både personal, vänner
och okända besökare – än om
speciﬁka platser. Jag lär mig
mycket av att tala med dem
som jobbar i trädgården och får
också så mycket glädje av att
möta intresserade besökare och
visa dem något, som de kanske
aldrig skulle ha upptäckt på
egen hand.

samla och introducera omkring
900 för hortikulturen nya arter!
En solig sommardag när
andra åker till stranden kan
jag vandra alldeles för mig själv
i arboretet eller dra mig in i

Foto: C. Grill

Näsduksträdet blommar i maj

Sölve Kajanus

Ibland kan jag också berätta
om apotekare Grén och hans
familj under 1800-talet eller om
några av de medarbetare, som
rest ut i världen och samlat in
det unika växtmaterialet under
de hundra år som gått sedan

att vissa orkidéplantor kom till
trädgården redan på 1920-talet
från Trädgårdsföreningen och
fortfarande är vid liv tack vare
kunniga och hängivna medarbetare i trädgården.
Platserna varierar också
med årstiderna, ibland är det
växthusen med orkidéer – mitt
specialintresse – och kuddvivor eller ”gottebordet” i bergshuset, andra gånger kan det
vara, rhododendronblomning,
körsbärsblom eller höstfärger
som drar mig till olika delar av
trädgården.
Och känner jag mig ensam
och obehövd en söndag i skiftet maj-juni går jag och ställer
mig under näsduksträdet och
berättar om den unge botanisten Ernest Henry Wilson, som
alldeles ensam skickades från
Royal Kew i London runt halva
jordklotet ända till Kina med
en enda uppgift, nämligen att
hemföra frön av det åtråvärda
näsduksträdet. Han kom att
15

pinetet och bambulunden för att
ﬁnna barrskogsdoft och svalka.
I år har jag upptäckt ett nytt
vandringsmål genom att följa
de nya trapporna från Smithska
dalen upp till Håbergets topp.
Ett stort arbete har gjorts med
att lägga trappstenar och på
sina ställen placera ut bänkar,
spänger och ledstänger för att
underlätta vandringen.
Efter en något ansträngande
bergsbestigning kan man från
toppen njuta av en anslående
utsikt över stora delar av Göteborg och vid klart väder även
delar av skärgården.

Avs. Botaniskas Vänner, Carl Skottsbergs Gata 22 A, 413 19 Göteborg

Trädgårdsvärdar
på plats!

Trädgårdsvärdarna Elizabeth
Westin, Gudrun Johansson och
Mikael Schale

Men det ﬁnns plats för
ﬂer trädgårdsvärdar! Om
du är intresserad av att bli
trädgårdsvärd hör av dig
till Margaretha Dahlström
mg.dahlstrom@comhem.se. eller ring gärna! Tel 031/16 93 70.
Närmaste stora evenemang är
Hanami – körbärspicknick, då
man ﬁrar våren söndagen den
24 april.

Foto: E. Westin

Inför den stora satsningen på
Gothenburg Green World har
Botaniskas Vänner beslutat att
försöka locka ﬂer att bli medlemmar i föreningen och på så
sätt stödja Botaniska trädgården.
Bland vår förenings många
medlemmar ﬁnns ett femtiotal
som är volontärer. Dessa medverkar, hjälper till och stöttar
föreningens verksamhet vid
olika evenemang och speciella
aktiviteter. Nu senast har omkring femton av volontärerna
anmält sitt intresse och fått
vidgade uppgifter och kallas
trädgårdsvärdar (först använde
vi benämningen parkvärdar
men tycker att termen trädgårdsvärdar är riktigare).
Under ledning av Jenny Nilsson, projektanställd i Botaniska
under trädgårdsåret har dessa
fått en kortare introduktion.

Att vara trädgårdsvärd
innebär att man iklädd speciell väst promenerar runt i
parken, svarar på frågor, delar
ut broschyrer och informerar
om Botaniskas Vänner. Detta
kan göras när man har tid och
lust men kanske främst när
det är aktiviteter i trädgården
och på helger. Några speciella
botaniska kunskaper behövs
inte. Hjälpliga kunskaper i ett
främmande språk kan vara till
nytta, särskilt under sommaren
då vi har många hitresta turister.
Söndagen den 3 april, då det
var Vild vår – total lökfrossa i
Botaniska, var det också premiär för trädgårdsvärdarna. Flera
av dessa har hört av sig efter
söndagen. De tyckte uppgiften
var stimulerande. Det blev en
mycket trevlig dag med nya
möten och samtal, givande och
lärorikt. Man ﬁck ett positivt
bemötande från de många besökarna och ﬂera nya medlemmar
lyckades man värva.

Foto: C. Grill

Lille Gustav med mamma Sara
deltog i barnaktiviteterna under
Vild vår den 3 april. Han målade
– iförd cyklop för säkerhets skull
– bl.a. en kruka att plantera en
vårlök i.
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