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Kära medlemmar,

Så har sommartiden kommit 
åter ! En tidig vår har vi fått 
uppleva med mängder av blom-
mande vårlökar. Ta vara på 
chansen att se resultatet av de 
tusentals planterade i Botanis-
ka. I år kan vi också få uppleva 
påskliljorna före Påsken !

Med detta Vänblad kommer 
också årets lökutbud för med-
lemmar. Henrik Zetterlund har 
satt ihop ett spännande sorti-
ment med förmånlig prissätt-
ning. Med volontärinsatsen från 
”Lökplutonen” och volyminköp 
är detta möjligt.

Detta Vänblad skall nå er 
några dagar före årets ”Ha-
nami”, körbärsblomningsfesten 
den 30 april. Som vanligt (det är 
nu 4:e året) fi nns på program-
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met japanska danser, japanska 
kampsporter, utsläpp av koi-fi s-
karna i Spegeldammen, visning 
av Japandalen, grönt te och 
speciella maträtter samt lotteri 
i Vännernas informationstält. 
Kom gärna dit med familj och 
vänner och varför inte medhavd 
picknickkorg. Volontärer klädda 
i Botaniska Vänners västar 
kommer vara där och informera 
och ha ett speciellt lotteri. Hop-
pas vi blir över 10 000 besökare 
denna gången också !

Nästa aktivitet för medlem-
mar är Årsstämman den 17 
maj. Utöver sedvanliga mötes-
punkter kommer styrelsens 
sekreterare Camilla Danielsson 
hålla ett mycket spännande 
föredrag om vad som hände när 
hon började gräva i trädgården 
och hur förebilden Göteborgs 

Botaniska trädgård har på-
verkat formen och innehållet. 
Många bilder utlovas.

I år fi rar Botaniskas Vän-
ner 30-års jubileum ! Det vill vi 
uppmärksamma genom att ha 
en speciell dag bara för medlem-
marna i föreningen. Vi har valt 
den 18 maj för detta fi rande. 

Mer information om senaste 
nytt från föreningen och träd-
gården kommer fi nnas på vår 
hemsida www.botaniskasvan-
ner.se Vi planerar också att 
skicka ut extra information till 
de medlemmar, som lämnat sin 
e-postadress.

Önskar alla en riktigt skön 
vår och sommar med många 
härliga besök i Göteborgs fan-
tastiska Botaniska Trädgård !

Claes Grill, ordförande

Botaniskas Vänner • Carl Skottsbergs Gata 22 A • 413 19 Göteborg
www.botaniskasvanner.se • Tel: 031-41 59 40 • Postgiro: 62 81 20-8 • info@botaniskasvanner.se
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Ljusbågen. Magiskt helt enkelt !
Ni kanske läste i tidningen 

om att Japandalen utsatts för 
ett omfattande klotter. Visst blir 
man både arg och ledsen över 
att någon vill förstöra det som 
ska vara till glädje för oss alla ? 
Som tur är hade vi klottersane-
rare snabbt på plats och nu är 
där lika vackert som vanligt.

Den 12 april öppnar utställ-
ningen Beyond Plant Blindness 
i Botaniska trädgården. Utställ-
ningen vill på ett konstnärligt 
sätt öka förståelsen för växters 
liv. Bryndís Snæbjörnsdóttir och 
Mark Wilson undersöker bland 
annat historien bakom hur 
vissa frön och plantor kommit 
till vår trädgård. Utställningen 
är en del i ett pågående forsk-
ningsprojekt vid Göteborgs 
universitet, lett av docent Dawn 
Sanders vid institutionen för 

Kära vänner !

Våren i Botaniska är en under-
bar tid ! Jag vet att jag säger 
det varje år, men det är lika 
sant ändå. Varje dag när jag går 
genom trädgården tänker jag 
att nu, just nu är det som allra 
vackrast. Och nästa dag är det 
ännu fi nare !

En av mina favoriter i år har 
varit den trofasta porslinshya-
cinten som har blommat ovan-
ligt ymnigt runt växthusen, i 
kaskader av ljusblått och vitt. 
Snökrokusarna har lyst som 
stjärnor i gräset. I skrivande 
stund har vitsipporna just börja 
blomma. När ni läser detta bör 
de stå i full prakt. Missa inte 
kombinationen av bredbladig 
pärlhyacint, minipåskliljor och 
vitsippor i slänten vid björk-
backen intill trappan upp mot 

didaktik och pedagogisk profes-
sion. Utställningen pågår fram 
till 15 september.

I Arboretet pågår just nu en 
stor restaurering i Amerika-
delen. Tanken är att där ska 
beredas plats för nyplantering 
av amerikanska trädarter. 
Många av träden kommer att 
bjuda på riktigt fi na höstfärger. 
Det kommer att ta lite tid innan 
dess förstås, men i trädgårds-
sammanhang måste man tänka 
långsiktigt.

Ni missar väl inte att lyssna 
på trädgårdens botanist Henrik 
Sjöman i Odla med P1 ?

Vi ses på årets Hanami, bland 
blommande körsbär, den 30 
april !

Mari Källersjö
Prefekt
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Välkommen till årsstämma med 

FÖRENINGEN BOTANISKAS VÄNNER

Onsdag den 17 maj kl. 18.30
I föreläsningssalen Botaniska Institutionen

Carl Slottsberget gata 22B Göteborg

Utöver sedvanliga årtstämmeärenden
berättar Camilla Danielsson om  sin fantastiska trädgård

Känn trädgården
– drömmen blir verklighet och resan däremellan

Camilla Danielsson berättar om vad som hände när hon började gräva i trädgården och hur 
förebilden Göteborgs Botaniska trädgård har påverkat formen och innehållet.

Hennes trädgård har utifrån färgteman, dofter och stämningar utformats till sex trädgårds-
rum, alla med sin egen särart. Det handlar om trädgård som idé och känsla, om relationen 

mellan människa och trädgård.

”Det kanske inte blir precis som man tänkte – ofta blir det ännu bättre.
Jag vill fästa fokus vid att skapandet är viktigare än resultatet.

Då blir det vackert och meningsfullt.”

Camilla Danielsson är författare till boken Känn trädgården, som förra året nominerades 
till Årets trädgårdsbok. Den handlar om förverkligandet av den egna trädgården med Bota-
niska som förebild. Camilla är också volontär i Vänföreningen, och styrelsens sekreterare.

Utdelning av 2017 års Carl Skottsbergs- och Uno Wibellstipendier.
Växter lottas ut.

Dagordning och årsredovisning fi nns 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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Hanami
Under dagen kan du se våra koi-karpar släp-

pas ut på grönbete i dammen, dansa körsbärs-
dansen med Ami Skånberg, smaka på japanska 
teer och titta på Magnus Svenningssons fi na 
bonsaisamling. Barnen får göra koi-karpar i 
silkespapper och origami. Även ansiktsmålning 
för barn. Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
Distrikt Väst föreningar bjuder på uppvisningar 
i japanska kampkonster. Kom och träffa samu-
rajer och ninjor ! Botaniskas personal guidar i 
Japandalen.
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 Körsbärsträd blommar vid olika tider beroende på sort och läge. 
I Botaniska blommar de något senare än de i stan,

eftersom de senare står i mer skyddade lägen. 

 Vi fortsätter senaste årens succé och bjuder 
söndagen 30 april än en gång in till Hanami 
– japansk körsbärspicknick för att fi ra vårens 
ankomst.

Programmet håller på  11–15 men parken är 
öppen för picknick hela dagen och kvällen. Som 
mest har 11 000 glada besökare deltagit i denna 
körsbärsfest, ta med vännerna så skapar vi festi-
valstämning i år igen.

Mattruckarna Spira och La Chiva serverar 
mat hela dagen. Garden Café AnyDay serverar 
mat och fi ka hela dagen.

Vänbladet
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Butik Floras Rike
och gommen. Göteborgs största 
utbud av trädgårdslitteratur 
fi nns här och april till septem-
ber fylls butiksgården av peren-
ner och buskar. Nytt för i år är 
att butiksgården kommer att 
få en ny grind som öppnar upp 
gården och gör den mer lätt-
tillgänglig. En annan nyhet är 
att vi i år säljer träd och buskar 
från Botaniskas egen förökning. 
Många av er har säkert noterat 
det fi na utbudet av lökväxter 
som tillkommit i år. Det är vår 
nya leverantör Gerben Tje-
erdsma som driver Gerbianska 
trädgården på Råda säteri som 
odlar år oss.

På andra våningen står 
statyn Flora, som gett namn åt 

byggnaden.  Den är gjord av den 
italienska konstnären Gioac-
chino Frulli (1766–1801) Statyn 
är huggen i carraramarmor av 
Frulli, som 1786 var på väg till 
S:t Petersburg, men stannade 
i Göteborg, där han dog 1801. 
Han var på 1790-talet verk-
sam två år vid byggandet av 
Gunnebo slott under den rike 
köpmannen John Hall d.ä. Efter 
den hallska konkursen place-
rades Flora på olika ställen i 
Göteborg. 1918 inköptes den av 
Charles Felix Lindbergs fond 
och placerades i Botaniskas 
Landeriträdgård. Efter en res-
taurering 1999 placerades den 
inomhus där den står idag.

Agneta Green

Ni har säkert fl era gånger 
besökt Botaniskas fi na butik. 
Visste ni att den kunde byggas 
tack vare stöd av bland andra 
Botaniskas Vänner ? Som tack 
så har medlemmar i vänfören-
ingen 10% rabatt på alla varor. 
Butiken är en tillbyggnad på 
det som en gång var Botaniska 
trädgårdens herbarium, den de-
len är numera den övervåning 
som rymmer butikens bokför-
säljning, ett litet besökscentrum 
med kaffemaskin och ett rum 
för tillfälliga konstutställningar. 
Butiken stod klar 1998 och 
arkitekterna bakom är Stina 
Wallinder och Jan Räntfors.

Butiken säljer en rad olika 
produkter som passar både ögat 
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Boksignering
 Passa på att köpa Camilla Danielssons bok Känn trädgården
 till förmånligt pris i butiken denna dag.
 Camilla,som är mångårig medlem i föreningen, signerar sin bok
  vid Vännernas tält.

I år är det 30 år sedan ur-
sprunget till Botaniskas Vänner 
såg dagens ljus. Med 120 000 
namnunderskrifter från en 
räddningsaktion för Botaniska, 
tog en grupp entusiaster från 
Universitetet och trädgården 
initiativ till det som idag är vår 
vänförening. Vi är alltjämt en 
manstark och engagerad fören-
ing med drygt 7 500 medlem-
mar, och trots att vi aldrig varit 
äldre än nu känner vi oss pig-
gare än någonsin ! Vår älskade 
Botaniska trädgård blomstrar 
som aldrig förr, med 680 000 
besökare under 2016 och fl era 
nya, spännande utvecklingspro-
jekt på gång.

Sedan starten har vi genom 
medlemsavgifter, gåvor, jubi-
leumsinsamlingar, lökförsälj-
ning och lotterier skänkt runt 
30 miljoner kronor till trädgår-
den. Pengar som använts till att 
utveckla många olika anlägg-
ningar och utsmyckningar, och 
därmed bidragit till att Botanis-
ka alltjämt håller världsklass.

Bland våra bidrag från se-
nare år fi nns anläggningarna 
Kaukasus i Klippträdgården, 
Barnens Botaniska samt 
Vandra i det Vilda, en prome-
nadväg med utsiktsplatser som 
sträcker sig från Smithska och 
Rododendrondalen över Håber-
get. Vi har också bidragit till två 
årslånga evenemang som båda 
var fantastiska succéer ; Japan-
satsningen 2014 och Gothen-
burg Green World 2016.

Ytterligare ett bidrag är alla 
timmar som volontärer läg-
ger på arbete i Grindstugan, i 
festkommittéer, i Lökplutonen, 
på våra vänresor, som Träd-
gårdsvärdar och i styrelsearbete 
bland mycket annat. Utan alla 
frivilliga insatser skulle det inte 
bli någon förening alls.

Vi ska alla vara stolta över 
att vara Botaniskas Vänner och 
tillsammans har vi mycket att 
se fram emot i år och många år 
framöver. Ett fyrfaldigt leve för 
Vännerna ! Hurra, hurra, hurra, 
hurra !

Vännerna fyller 30 år !

Vi ses i Botaniska  !
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Vi önskar er varmt välkomna ...
Under fascinerande växters dag 
så ordnas också följande aktivi-
teter i Botaniska:

På lupptäcktsfärd bland 
fascinerande växter med Bota-
niskas pedagog,

familjeaktivitet för alla åldrar 
i Roten kl 15–17 (drop-in)

Guidad tur i Herbarium GB 
(arkiv med torkat botaniskt 
material) med anor från 1700-
talet, kl. 15, 15.30, 16 och 16.30, 
samling vid entrén till Göte-
borgs universitet

Vetenskapscafé: Forskare vid 
Göteborgs universitet berättar 
om fascinerande växtforskning,

kl. 16.30–19 i Botaniskas 
personalbyggnad (drop-in).

Detaljer kring programmet 
kommer inom kort på Botanis-
kas hemsida.

... på försommarfest torsdagen 
den 18 maj mellan kl. 15.00–
19.00. Vi fi rar att Vänförening-
en fyller 30 år.

Detta sker i samband med 
Fascinerande växters dag. Då 
fi ras växtvärldens mångfald 
över hela världen.

Kom och fascineras tillsam-
mans med Botaniska och Göte-
borgs Universitet.

Vänföreningen kommer att 
ha ett tält, där vi bjuder på 
”bubbel” och en liten laxdelika-
tess.

Vi kommer även att ha ett 
fantastiskt växtlotteri.

Butiken Floras Rike lämnar 
25% rabatt denna dag.

Guidade turer med  Mats 
Havström, Camilla Danielsson 
och Sölve Kajanus, varje halv-
timme med samling utanför 
Roten (skolbyggnaden).

Sex guidade turer med start 
kl. 15.00 och sista turen kl. 
17.30. Anmälan sker från kl 
14.00 utanför Roten

Vänbladet

Glöm inte att ta med ert medlemskort !
Vi ser fram emot att träffa Er !

Botaniska Vänföreningen 



Vänbladet

8

Botaniskas små vänner – en växande skara
Vi är nu tre pedagoger verksam-
ma med att ordna aktiviteter 
för Botaniska trädgårdens unga 
besökare. Helen, som sedan sex 
år arbetar heltid, Karen som 
vi sedan årsskiftet har glädjen 
att ha i vår fasta stab och jag, 
Kennert, som arbetat från och 
till i verksamheten, sedan två 
år mer kontinuerligt. Karen 
och jag arbetar halvtid med viss 
möjlighet att gå in lite extra 
under högsäsong, men vi tre 
har emellanåt svårt att få tiden 
att räcka till : Lektionsverk-
samheten blir kvickt uppbokad 
av intresserade klasser från 
närområdet, intresset är stort 
för barn- och familjeaktiviteter 
på fritiden, vi håller lärarkur-
ser, planerar utveckling och 
iordningställer nytt material för 
verksamheten, och har upp-
draget att i ökad utsträckning 
serva  hela regionens skolor.

Vi är enormt tacksamma för 
det stöd vi fått av några från 
vänföreningen som ställt upp 
och arbetat ideellt med akti-
viteter – ingen nämnd, ingen 
glömd. Det fi nns plats för fl er 
volontärer allteftersom verk-
samheten utvecklas.

Vår skolträdgård går nu in 
på sitt fjärde år.  På denna yta, 
i odlingsbänkar runt det gamla 
citronäppelträdet, har årligen 
ett tiotal klasser fått pröva på 
att odla egna grönsaker. De har 
glatt sig åt arbetet och åt re-
sultatet. De har kunnat ta med 
sig skörd hem till skolköket och 
kunnat efterarbeta trädgårds-
upplevelsen i olika skolämnen, 
allt från matematik och biologi 
till musik och bild. Odlingarna 
har också kunnat inspirera 
andra, både familjer och skol-
klasser.

Kennert Danielsson,
Trädgårdspedagog

Förutom alla elever från Göte-

borg, som kommer till Botaniska trädgårdens pedagoger varje år 
och har lektioner, bjuder vi på lovaktiviteter i Roten. Det brukar 
kosta 20 kr.

Roten är den nya pedagogiska lokalen som ligger mitt emot res-
taurangen, på andra sidan den stora gräsmattan.

På februarilovet fi ck man måla med växter, så som de ser ut nu 
på vintern.

Nedan syns en ung konstnär, som provar tistelmålning. Medföl-
jande vuxna blev också väldigt kreativa.

Ingela Schortz
Volontär

Lille Gustav i djup koncentration 
med en tistel

Plus färdigt verk
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Vänbladet

volontärnytt
Våren framskrider och därmed också di-

verse arrangemang i Botaniska Trädgården. 
Sedan förra numret av Vänbladet har glädjande 

nog fl era nya volontärer tillkommit.
Närmast i tid bland arrangemang kommer Hanami sön-

dagen den 30 april, då såväl ”gamla” som nya volontärer är välkom-
na att hjälpa till med att dela ut program och svara på frågor. Även 
Botaniskas Vänner kommer att vara på plats med tält, bord, fl yers 
och lotteri för att värva nya medlemmar. Också här behövs beman-
ning mellan kl 10.00–16.00.

För de pysselsugna kan man redan den 26 och 27 april montera 
och hänga upp risbollar i Trädgården.

Nästa begivenhet är Fascinerande växters dag, som fi ras över 
hela världen torsdagen den 18 maj. Parkvärdar och volontärer är 
även då välkomna som hjälpredor och medlemsvärvare. I maj kom-
mer jag också att kalla till ett volontärsmöte.

Ni som är intresserade av att medverka i de nämnda akti-
viteterna är välkomna att höra av er till mig på e-postadress : 
mg.dahlstrom@comhem.se eller telefon 031-16  93  70.

Margaretha Dahlström
V. ordf. och sammankallande

för volontärerna
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Resor 2017
 

Årets resor bokar på bra. Eftersom det kan ske 
smärre ändringar av datum och program, ber vi 
dig att alltid kontrollera den senaste informatio-
nen på http://botaniskasvanner.se/resor/.

Passa på att boka din plats på höstens resa 
till Sydafrika, där det fortfarande fi nns ett antal 
platser. För frågor och personlig kontakt gällande 
Sydafrikaresan hänvisar vi till Hummingbird, 
Hanna Wik, hanna@africantours.se eller telefon 
031-16  40 20 . 

För mer information om kortresorna till Känsö 
och Koster, kontakta Mats Havström,
mats.havstrom@vgregion.se
eller telefon 0702-77 51 90. 

Vänbladet

Medlemsavgift 2017

Du har väl inte glömt att betala in medlemsavgif-
ten för 2017 !

Enskild medlem 175:-, för två medlemmar på 
samma adress 275:-

Glöm ej meddela medlemsnummer och e-mai-
ladress.

PlusGirot 62 81 20-8

I medlemskapet ingår bl.a.
 Vänbladet med aktuell information 4 ggr/år
 Ett fl ertal intressanta erbjudanden från samar-

betspartners
 Erbjudanden om resor i föreningens regi
 Botaniska trädgårdens årsprogram hem i brev-

lådan
 Gå gratis på Botaniska trädgårdens visningar
 Möjlighet att köpa unika lökar
 Julfest
 Carl Skottbergsföreläsning  över ett botaniskt 

eller hortikulturellt ämne

botaniskasvanner.se

Botaniska Trädgården
en oas för kropp och själ
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VÄNLÖKEN 2017
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.

1 . Allium ’Ostara’*. Boll-lök
En välkommen nyhet bland boll-lökar som lanserades 2015. 
Hybrid mellan A. karataviense (boll-lök) och A. atropurpureum 
(vinlök) med stora, intensivt purpurröda bollar på 40 cm höga, 
stadiga stjälkar ovan fräscha gråblå bladrosetter, väl proportionerad 
- snygg. Uppkallad efter den germanska fruktbarhetsgudinnan 
med våranknytning, Eostre, men blommar i sena maj till tidiga 
juni. En varm rabatt, gärna i söderläge, stenparti eller bland rosor. 
Gnagar-& klövdjurssäker. Går säkert att använda i konnässörsköket. 
.

2. Camassia leichtlinii ’Blue Candle’ *. Stjärnhyacint
Camassia leichtlinii är den mest odlingsvärda av stjärnhyacinter-
na. ’Blue Candle ’ lanserades 2010 och har ljusblå stjärnor i långa 
klasar som reser sig halvmeterhögt från mörkgröna bladrosetter. 
Blommar i tidiga juni.
Kan gärna samplanteras med sent startande perenner. Dekorativa 
fröställningar. Förr viktig föda för västamerikanska indianer som 
gynnade spridningen men smakar tydligen inte djuren.

3.  Colchicum doerfleri (hungaricum) ’Valentine’*
Makedonisk ljusblomma
Ni som slår era lovar runt vår lökträdgård under den tidigaste vå-
ren kan inte ha missat vår förnämliga samling av ljusblommor (vår-
blommande Colchicum). Den är resultatet  av 30 års intensiv forsk-
ning av Karin Persson med stöd av  maken, vänlökslistkompilator 
& intendent emeritus, Jimmy. De flesta arterna är fortfarande dyra 
”samlarväxter” men nu finns denna till ett rimligt pris. 
En nyhet i förra årets lista var Colchicum hungaricum ’Velebit Star’. 
I år erbjuder vi C. hungaricum ’Valentine’ som i Holland brukar 
blomma vid ”alla hjärtans dag”, ursprungligen den dag (14 februari) 
då man, ända sedan slutet på 400-talet firat helgonet Valentinus.
Redan i februari kommer de välformade bägarna i buketter tillsam-
mans med de diskreta bladen. ’Valentine’ är en storblommig , 
rosablommande, holländsk selektion, namngiven av vår vän Antoine 
Hoog. Jag misstänker att ’Valentine’ är en selektion av den snarlika 
C.  doerfleri  som också växer på norra Balkan och är van vid ett bis-
tert klimat. Tjuvstarta våren! Ett sommartorrt läge i sydvänd rabatt 
eller stenparti rekommenderas. Ätes ej av djur.

1

2

3
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4. Crocus x leonidii ’Early Gold’*

En hybrid mellan strimkrokus (C. angustifolius) och nätkrokus 
(C. reticulatus) framodlad av den litauiske odlaren Leonid 
Bondarenko. Här i botaniska har samma hybrid dykt upp i olika ny-
anser när vi sått strimkrokus. ’Early Gold’ är synnerligen vital, stor-
blommig och tidig. Kalkens insida är gyllengul - utsidan ljusgul med 
brunvioletta ränder.

5. Crocus sieberi (atticus)’Firefly’*. Grekisk krokus

Denna gnistrande juvel har varit tillgänglig sedan 1956. Den brittiske 
specialisten, John Grimshaw, hävdar att den är ”livskraftig, unik, tidig 
och vacker”.
Vår vän, den lettiske krokusexperten, Janis Ruksans säger ”completely 
hardy, good grower and increaser”- i ett klimat som är mycket bistrare 
än vårt. En av de tidigaste med stora blomkalkar i ljust rosavioletta 
nyanser med ett utbrett gulorange svalg. 

8. Iris ’Katharine Gold’*. Snöiris

15 cm. Mutation av Iris ’Katherine Hodgkin’ - turkos snöiris - som 
tappat den blå anstrykningen och närmat sig den ena föräldern, I.
winogradowii, gul snöiris. Blomstorleken och vitaliteten som hos 
den lättodlade Katharine, som är pålitligt perenn i vanlig trädgårds-
jord. Vit grundfärg tonad i gulgrönt och orange med blå strimmor. 
Utomordentligt vacker nyhet som (oftast) inte betas.

5

6

7

8

4

7. Galanthus nivalis ’Viridapice’ 

En förtjusande snödroppe med vackra, gröna fläckar på de tre yttre 
kalkbladen. ’Viridapice’ är en mycket vital, triploid form som hit-
tades i norra Holland av J.C.M. Hoog runt 1900. Utmärker sig i 
snödroppsamlingen genom sina ”käcka” fläckar och sin växtkraft. 
Trivs där vanlig snödroppe trivs - i princip överallt. Lämnas i fred av 
sork och alla betande djur.

6. Fritillaria raddeana*. Halmgul Kejsarkrona

En ovanlig men lättodlad kejsarkrona från Kopet-Dag bergen i 
nordöstra Iran och angränsande Turkmenistan. Blommar tidigare 
än den vanliga (Fritillaria imperialis)- kransar med halmgula klockor 
på halvmeterhöga stjälkar. Själv har jag haft den blommandes under 
ett fågelbär i tjugo år på Krokgården, Kinnekulle.  Award of Merit 
1979. Gnagar- och klövdjurssäker. 
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9. Muscari armeniacum ’Helena’*. Armenisk pärlhyacint 

20 cm. Växer naturligt i Turkiet och Kaukasus. En mängd träd-
gårdselektioner finns i odling, alla lättodlade med egna kvali-
teter. Från mörkgröna rosetter av smala blad reser sig druvkla-
selika blomax med hundratals vitkantade, stålgrå klockor, de 
översta - vita, ljusblå. Registrerad 2016, jag citerar vår leverantör 
- ”It drew my attention during the last Muscari-show of the 
KAVB, I thought it was the best bicolored introduction of this 
show”. Doftar svagt & gott. De vintergröna bladen betas ibland 
men blommorna lämnas (oftast) ifred.

10. Muscari latifolium ’Grape Ice’*. Bredbladig pärlhyacint

20 cm. Blommar i slutet av april. En kraftig, lättodlad pärlhya-
cint med blommor i täta klasar. Den bästa arten för förvildning. 
Fröförökar sig villigt och bildar stora bestånd med tiden om ni 
låter fröställningarna stå kvar. Trivs i stort sett överallt, i gräs-
mattan, under buskage till och med under stora lövträd. Här 
har ni möjlighet att skaffa en ny version med mörkt druvviolet-
ta, fertila blommor och vita, sterila blommor i toppen. 
En helt ny kombination! Registrerad 2015, hittills har alla lökar 
exporterats till Japan, för första gången tillgänglig för européer! 

11. Narcissus ’Sabrosa’*. Dvärgjonkvill

15 cm. En förtjusande liten hybrid mellan jonkvill (N. jonquilla) 
och snöjonkvill (N. watieri) skapad av John Blanchard på 70-talet. 
Sabrosa betyder ungefär utsökt, läcker på spanska. Belönad med 
”Award of Garden Merit” 2009. Blommar i maj med 2-3 väldoftande, 
ljusgula blommor per  stjälk. Gnagar- & klövdjurssäker.

12. Narcissus  ’Tête Bouclé’*. Cyklamen-narciss

25 cm. En mycket trevlig cyklamennarciss som blommar redan 
i april. En utveckling av Narcissus ’Tête à Tête’ som översväm-
mar vårt land i påsktider men ’Tête Bouclé’ har en kraftigt fylld 
blomma. Tête Boucle betyder lockigt hår vilket säger en hel del 
om blommans utséende. En ljusgul kalk omsluter ett rufsigt gytter 
av brandgula och gula lockar. Rikblommande.  Går bra i normal 
trädgårdsjord i den lilla rabatten eller i stenpartiet men också på 
naturtomten. Gnagar- & klövdjurssäker.

9 10

11

12
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13. Scilla bifolia ”Mixed colours”. Tidig blåstjärna

10 cm. Blommar tidigast tillsammans med snödroppar, börjar 
redan i mars. Blåstjärnor tillhör trädgårdens allra mest lättodlade 
och förökningsvilliga. Utmärkta för förvildning på naturtomten 
eller i öppen jord under träd och buskar, i gräsmattan eller var 
som helst. En ljuvlig blandning av gentianablå, kristyrrosa, krit-
vita, stjärnlika blommor, 5-9  st. på var stängel. Härstammar från 
C & S Europa och Främre Asien. Introducerad i odling 1568! 

14. Tulipa clusiana var. stellata*. Italiensk tulpan

35 cm. Den italienska tulpanen finns förvildad i medelhavsom-
rådet men vildväxande från Iran till västra Himalaja. Denna 
varitet kommer från Chitral i norra Afghanistan. Blommar i 
tidiga maj. De yttre kalkbladen är röda, de inre kritvita så kalken 
får ett randigt utseende i kallt väder. I solsken öppnar sig kalkarna helt 
och visar de vita stjärnorna med kontrasterande svarta ståndare. 
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.

15. Tulipa humilis ’Violacea Black Base’*. Violtulpan

15 cm. Violtulpanen växer naturligt från SÖ Turkiet till Iran. 
Den finns i alla nyanser från vitt över rosa, lila och magenta 
till djupt purpurrött som ’Violacea Black Base’. I solsken öpp-
nar sig blommorna och visar ett svart öga med en gulglödgad 
krans. Lättodlad i stenpartiet eller husväggs¬rabatten. Blommar 
i april–maj och kommer oftast snällt igen år efter år.

13

15

14

Till vänster:
Lökträdgården 
i full blom. Här 
finns stora delar av 
trädgårdens unika 
samling av lök- och 
knölväxter. Ca 1 
600 växer här.

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

Ett stort tack till 
Lökplutonen som 
består av vänför-
eningens volon-
tärer som varje 
år hjälper till att 
packa de tusentals 
lökar som beställts. 



15

BestŠllning senast F…RENINGEN BOTANISKAS V€NNER
11 juni 2017 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 372 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 Ë-pris BEST€LLNING
(se bifogade anvisningar) fšrpackn. fšrpackn. ant. fšrp. kronor

1. Allium 'Ostara'* 3 60:- A 1
2. Camassia leichtlinii 'Blue Candle'* 5 60:- B 2
3. Colchicum hungaricum 'Valentine'* 3 60:- C 3
4. Crocus x leonidii 'Early Gold'* 10 35:- D 4
5. Crocus sieberi (atticus)'Firefly'* 20 40:- E 5
6. Fritillaria raddeana* 1 60:- F 6
7. Galanthus nivalis 'Viridapice' 3 40:- G 7
8 Iris 'Katharine's Gold'* 5 45:- H 8
9. Muscari armeniacum 'Helena'* 10 35:- I 9

10. Muscari latifolium 'Grape Ice'* 5 45:- J 10
11. Narcissus 'Sabrosa'* 10 45:- K 11
12. Narcissus���������������� 6 45:- L 12
13. Scilla bifolia "Mixed colours"* 20 50:- M 13
14. Tulipa clusiana var. stellata* 10 45:- N 14
15 Tulipa humilis 'Violacea Black Base'* 10 45:- O 15

Summa 
BestŠllning fšr minst 200:-
LškutlŠmning sker under perioden 28/9Ð8/10 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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Avs. Botaniskas Vänner, Carl Skottsbergs Gata 22  A, 413 19 Göteborg

På vår hemsida kan ni läsa mer om 
våra fantastiska samarbetspart-
ners. För aktuellt utbud, aktiviteter, 
medlemsrabatt och öppettider, se 
under ”Samarbetspartner” på
www.botaniskasvanner.se

Vi uppmuntrar våra medlemmar 
att utnyttja era rabatter för inköp 
under hela året. Och snart är våren 
här ! Glöm inte att visa medlemsko-
ret i kassan före inköp !

Stationsvägen 1A  • Mölnlycke  
031-88 05 65 • www.molnlyckegc.se 
vard 9-18, lör 9-16, sön 10-16

Stationsvägen 1A  • Mölnlycke  


