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Ingegerd har ordet
Jag vill tacka er alla för fortsatt förtroende. Att så
många i styrelsen väljer att stanna kvar vittnar om ett
gott samarbete och att vi har roligt tillsammans.
Monica Lind är varmt välkommen som ny
styrelsesuppleant!
I år firar vi 55-årsjubileum och har valt att celebrera
detta på ett speciellt sätt genom att uppskatta våra
medlemmar med en gratis bussresa till växtmarknaden
på Göteborgs Botaniska Trädgård den 5 maj, se mer på
sida 5. Observera att det är ändrad påstigningsplats för
alla våra resor från Vara, ny plats är torget.
Den 18 maj är det återigen dags för växtauktion på Mästers i Götene. Skänk en växt
eller två till auktionen och ropa in något nytt spännande inför den nya växtsäsongen!
Vår STA-dag 6 juni firar vi hos Jenny Larsdotter-Nilsson i Hangelösa, tack Jenny för
att vi får vara hos dig i år! Det blir tipspromenad, lotteri, fikaservering och säljare,
både från vår krets och några inbjudna. Ni får gärna ta med er trädgårdsintresserade
vänner. Jag citerar Roy Lancaster, känd plantjägare, författare och BBC-profil:
”Så länge du har vänner med samma intresse, behöver du aldrig känna dig ensam”.
Vi trädgårdsamatörer är lite lika bönder. Vi klagar alltid på vädret, det är för torrt, för
blåsigt, för varmt, för kallt och för blött. Men om man får önska något så är det väl att
vi inte drabbas av en liknande torka som vi hade förra sommaren.
Tack till alla medlemmar! / Ingegerd Grönberg och styrelsen

Soldanella pusilla x carpatica 'Spring Symphony'
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Medlemsinformation (Ditt medlemskap omfattar även make/maka/sambo.)
Månadsträffar
Välkommen till våra månadsträffar i församlingshemmet i Varnhem där föredrag och
andra aktiviteter börjar kl 19.00. Lokalen är tillgänglig från kl 18.00, tid finns då till
boklån, inköp mm. Kaffe / te, stor smörgås och kaka serveras till en kostnad av 40 kr.
Om du vill hjälpa till med förberedelserna inför fikat så anmäl dig till köksvärden, se
sid 1. Innan lotteriet väljer serveringsgruppen var sin lotterivinst som tack för hjälpen.
Välkommen att ta med dig en kompis på månadsträffen! Det är ett bra sätt att värva
nya medlemmar. Vi behöver alltid bli fler!
Hjälp vår förening! Vi välkomnar all sorts hjälp från alla medlemmar i vår förening,
stort som smått! Ett stort tack till alla er som gör denna härliga förening möjlig!
Lotteriet
Vid varje månadsträff anordnar vi ett lotteri på skänkta växter mm.
Tag gärna med en växt eller något annat med trädgårdsanknytning till vårt lotteribord.
Lotterna kostar 2 kr styck och dragningen sker efter föredraget.
Biblioteket
I samband med våra möten kan du låna böcker från biblioteket en trappa ned i
församlingshemmet. En lånad bok förväntas återlämnas vid nästa möte.
Har du svårt att besöka biblioteket kan du få hjälp att hämta böcker. Du kan även
förbeställa bok/böcker av våra bibliotekarier. Boklistan, kontaktuppgifter till
bibliotekarierna och mer information finns på vår hemsida: www.skaraborgskretsen.se
Utskick med brev och e-post
Kontrollera att du har lämnat rätt adress, telefonnummer och e-postadress till vårt
medlemsregister. Kontakta STA:s medlemsservice på: medlem.sta@gmail.com eller
Tommy Eriksson tel: 076-138 19 48
Resor
Årets bussresor presenteras på januarimötet och hemsidan. Anmälan sker på utlagda
listor eller via mail till kontaktpersonen. Skynda - ibland tar platserna fort slut!
Resorna betalas kontant på bussen eller i förskott till bg 5189-3519, ange vilken resa
det gäller och namn. Eventuell avbokning vill vi ha så fort som möjligt. Vid sen
avbokning debiteras 50:-, gäller ej vid sjukdom. Andra anmälnings och
avbokningsregler gäller vid flerdagsresor. Tänk på att ha en gällande reseförsäkring
för alla eventualiteter! Oftast finns en sådan i hemförsäkringen.
Öppna Trädgårdar
Varje år får vi den stora äran att besöka några av våra medlemmars trädgårdar. Passa
på för det är bara under just denna dag och tid som vi får denna chans! Vill du
fotografera i trädgården eller undrar över namnet på en växt, ta kontakt med ägaren.
Vill du visa din trädgård nästa år, kontakta Ingegerd Grönberg tel. 076-3214813.
Alla trädgårdar är välkomna, stora som små, nyanlagda som uppväxta.
En trädgård blir aldrig färdig och vi har alla kommit olika långt!
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Välkommen till Trädgårdsringarna 2019
Fyllda med inspiration, nya idéer och nya bekantskaper!
En trädgårdsring består av cirka fyra trädgårdar som sätts ihop när alla anmälningar
har kommit in. När trädgårdssäsongen drar igång bestämmer ni i gruppen när första
träffen ska ske och i vilken ordning ni vill visa era trädgårdar.
Anmäl senast 10 april till:
Margareta Ekman, marg.ekman@gmail.com, 0501- 311 06

”Ring så visar vi” - Visningsträdgårdar 2019
Trädgårdarna tillsammans med trädgårdsbeskrivning och kontaktinformation
presenteras på vår hemsida: www.skaraborgskretsen.se

Bonusresa för alla våra medlemmar!
Söndagen den 5 maj 2019
Kretsen bjuder på bussresa till Gerbianska Trädgårdens växtmarknad som i år är
förflyttad till Göteborgs Botaniska Trädgård.
kl. 11.00 – 15.00 Växtmarknad
kl. 15.00 Hemfärd
De plantskolorna som kommer att sälja växter är:
Philip van Hilst från Nederländerna Martha Ristorp
Kirsten och Lars från Danmark
Larz Danielsson, Spezialplant
Kaj Andersen från Danmark
Elisabeth Pettersson, Spira & Gro
Botanicus
Cecilia Wingård
Gerbianska Trädgården
Ulf Sill
Anette Nilsson, Boäng
Helena Söderman, Piontorpet
Hvits Trädgård
Sara & Magnus Brenne,
Nyhagens Trädgård
Avresa
07.50 Skövde, Lidl parkeringen
08.20 Falköping, McDonald's
09.00 Vara, OBS! Torget

Anmälan senast 26 april till:
Eva Werner
076-061 41 08
eva.werner@telia.com
5

Medtag det ni vill äta under dagen!

Månadsträffar april 2019 – april 2020
2019
Fredagen den 26 april kl. 19.00
Föredragshållare: Bengt Carlsson
Ämne: Rhododendron för svenska trädgårdar
Bengt är ordförande för Svenska Rhododendronsällskapet och berättar om sina
favoriter inom släktet med fokus på bladverk och blomning. Bengt har samlat ett
tusental rhododendron och azaleor, som han odlar tillsammans med cypripedium,
liljor, arisaemor och exotiska träd, magnolior m.m. på 2,5 ha i norra Bohuslän.
Växter till försäljning.
Fredagen den 27 september kl. 19.00
Föredragshållare: Jonny Andresen
Ämne: Hur man inte gör en visningsträdgård utav odlingsvärda träd och perenner.
En norsk värmlänning med stor odlingskunskap om magnolior, träd/buskar,
lundväxter och ovanliga perenner. Mycket underhållande och uppskattad
föredragshållare som antagligen håller rekordet i antal framkallade skratt under våra
möten i vår krets historia!
Växter till försäljning.
Fredagen den 25 oktober kl. 19.00
Föredragshållare: Jon Hartill
Ämne: Konsten och vetenskapen bakom trädbeskärning.
Jon kommer att prata om de bekymmer som vi trädgårdsodlare kan få med våra
vanliga och ovanliga träd, bl.a. om de stressymtomer som kan uppstå av beskärning.
Han berättar även om trädens hälsa och samspel med omgivande växtlighet som t.ex.
med svampar.
Fredagen den 29 november kl. 19.00
Föredragshållare: Leena Liljestrand
Ämne: Välkommen till pionernas underbara värld
Leena är ordförande i Svenska Pionsällskapet som är både en mycket entusiastisk
föreläsare och odlare av detta vackra växtsläckte med stor mångfald.
(Redan den 16 juni kan vi njuta av dessa skönheter i Leenas trädgård, se sida 9.)

Paeonia quad-hybrid
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2020
Fredagen den 31 januari kl. 19.00
Föredragshållare: Johan Nilsson
Ämne: Klippträdgården i Göteborgs Botaniska Trädgård
Johan som är specialist trädgårdsmästare på Göteborgs Botaniska Trädgård berättar
om Klippträdgården med dess vackra och intressanta flora. Trädgården innehåller ca
6000 växtarter från jordens alla hörn men även ett imponerande vattenfall och skuggoch torrpartier. Johan kommer även att prata lite om alpiner och lökar från G.B.T.
Fredagen den 28 februari kl. 19.00
Årsmöte: Förslag till dagordning se sid. 38
Kretsen bjuder på smörgåstårta och dryck. Efteråt visar medlemmarna sina egna
bilder. Ta gärna med bilder på USB-minne, ca 10min/person, vid intresse av att visa
bilder anmäl dig till Ingegerd: ingegerdgronberg@gmail.com, 076-3214813.
Fredagen den 27 mars kl. 19.00
Föredragshållare: Birgitta H Olsson
Ämne: Drabbad av trädgård
Birgitta från Bohuslän tycker om allt som har med trädgård att göra. De växter hon
faller lättast för är blåsippor, julrosor, sockblommor och snödroppar men det är lätt,
mycket lätt att få nya favoriter! Ev. växter till försäljning.
Fredagen den 24 april kl. 19.00
Föredragshållare: Sara Brenne
Ämne: Ett år i Nyhagens Trädgård
Nyhagens Trädgård är en lantlig trädgård med mycket perenner, lökväxter och
mängder av spännande buskar och träd på tillväxt. Tanken är att trädgården ska ge
besökarna inspiration och idéer på vad man kan göra i sin egen trädgård. Här finns
även ängar, hagmarker och ett woodland på tillväxt. Sara och hennes man Magnus
driver en plantskola i anslutning till trädgården där ett spännande sortiment av
magnolior, träd/buskar, klematis, perenner m.m. erbjuds. Växter till försäljning.

Växtauktion på Mästers Blommor i Götene 2019
Lördagen den 18 maj kl. 11.00 – 13.00
Adress: Västerbyvägen 13, 533 30 Götene
Välkommen att fynda vanliga och
ovanliga växter!
Favorit i repris: Fyndbord!
Köp fina växter till billig peng utan den nervösa väntan på utrop!
Ta med dig plantor som du vill skänka till auktionen/fyndbordet. Passa även på att ta
en fika och botanisera i plantskolans utbud och glöm inte att ta med Mästers annons
med 15% rabatt på ett köp som finns längre fram i detta häfte!
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Trädgårdsamatörernas Dag 2019
hos Jenny Larsdotter-Nilsson
Torsdagen den 6 juni
kl. 13.00 – 17.00
Adress: Hangelösa Kyrkby Storegården 1
533 92 Lundsbrunn
Välkommen att fira vår förening denna dag,
med växter och aktiviteter!
Växtförsäljning
Lotteri
Tipspromenad
Korv- och fikaservering
Ta gärna med intresserade vänner!
"Stor (ca 5000 kvm) och frodig samlarträdgård nära
Hangelösa Kyrka. Många perenner, träd och buskar, både
vanliga och ovanliga. Skuggrabatter, solig grusgård med
vitt tema, frukt- och bäravdelning, pilodling. Extra
förkärlek för Hosta och andra växter med vackra blad.
Alltid nya projekt på gång."
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Öppna trädgårdar 2019
Varmt välkomna!
Söndagen den 16 juni
kl. 13.00 – 18.00
- Två trädgårdar
Leena och Lars Liljestrand
Adress: Matrosgränd 2, Mariestad
Telefonnummer: 073-026 22 66
Leena och Lars flyttade till ett
nybygge 2008, och tomten (1100
kvm) var en tom leråker med
Leena och Lars trädgård
manshöga tistlar. Först 2010 kunde de börja
planera trädgården (utan planlösning, det låter väl spännande?). Rabatterna som finns
är blandrabatter, med fokus på pioner - bland de 230 pionerna (ca 200 olika sorter och
arter) finns det många rariteter som inte finns hos någon annan i Norden. Itoh-pioner,
som är en korsning mellan örtartade och buskpioner finns över 50 olika, Nordens
största samling. Austinrosor, spännande perenner, klematis och liljor finns det gott
om. Baksidan av trädgården är under konstruktion, och där kommer det om ett par år
att finnas utrymme för egna pionkorsningar och andra pionfröplantor.
Margareta Ekman
Adress: Ekby, Björkelund 1, Mariestad
Telefonnummer: 070-667 48 44
Ett före detta torp från slutet av 1800-talet, med en tomt på 4550 kvm, varav hälften
skog. Tomten är bara 20 m bred, därför blir trädgården lång och smal och är uppdelad
i olika rum med olika karaktärer.
Margaretas trädgård
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Torsdagen den 6 juni
kl. 13.00 – 17.00
- En trädgård
Vi firar Trädgårdsamatörernas Dag
hos Jenny Larsdotter-Nilson i
Hangelösa, se sid. 8 för mer
information.

Jenny Larsdotter-Nilssons trädgård
/|Udagen den 3 augusti kl. 14.00 – 18.00
- En trädgård
Anita och Erik Boij
Adress: Hallum Skattegården 5, Skövde. Koordinater: 58.320244,13.972945
Telefonnummer: 0500-42 15 14, 0708-42 15 14
Trädgården på 3 000 kvm är ett möte mellan två sekelskiften med en egen tvist. I den
finns slingrande grusgångar, stora perennrabatter, syrenberså, många sittplatser, tre
dammar, den gamla eken, träd och buskar från olika delar av världen. Trädgården är
indelade i olika rum med bland annat blomstergård och köksgård. I japangården
blommar dahliorna i augusti. Det finns fika för den som vill.
Anita och Erik Boijs Trädgård
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Bussresa till
Sjuhäradsbygden
Söndagen den 2 juni 2019
Hackepella trädgård i
Timmele
En trädgård på 300 m2 i zon 5
med mycket charmigt orangeri
som Bengt och Anita har
byggt av en gammal veranda
och gamla fönster. Det rinner
en naturlig bäck över tomten
Bengt och Anitas trädgård
som har olika rum med sittplatser och träd som katalpa, strimlönn, pimpernöt,
rönnar, magnolior, buskar och stora perennrabatter kantade av natursten.
Här intar vi även vår medhavda fika.
Zita o Josef Vinczes ”Paradiso” utanför Ambjörnarp
Trädgården ligger i sluttande skogsmiljö med 10-talet stora ekar. Josef använder
slagruta för att hitta optimal miljö för varje planta! Här finns många ovanliga träd,
buskar och perenner, varav några hemtagna från Ungern. Ständigt något nytt på
gång. Här växer sekvoja, platan, mispel, magnolior, rhododendron, näsduksträd,
japanska lönnar, hibiscus och gunnera i zon 4!
Lunch serveras på Glasets hus i Limmared
Grimstorps Prästgård
Kristina och Magnus Perssons har en vacker trädgård i gammaldags stil som
harmonierar fint till den rödmålade prästgården. Här finns många rum med
färgstämda rabatter, ett vackert lusthus, trädgårdskonst och ovanliga träd o buskar.
Kristina och Magnus trädgård

11

Sven-Arne Kallin i Dalsjöfors
Högt belägen och vackert anlagd
samlarträdgård. Sven-Arne är skicklig på
att dra upp växter från frö och inte minst
från sällsyntheter. Här finns många
surjordsväxter som rhododendron,
primulor, meconopsis och orkidéer. Det
finns även intressanta träd, buskar och
perenner av alla de slag.
Här intar vi även vår eftermiddagsfika
innan färden går hemåt igen.

Avresa
07.00 Vara, OBS! Torget
07.40 Skövde, Lidlparkeringen
08.15 Falköping, McDonald's

Anmälan senast 26 maj till:
Eva Werner
076-061 41 08
eva.werner@telia.com

Pris inkl. lunch och eftermiddagsfika: 375:Medtag förmiddagsfika

Avbokningar efter den 26 maj
debiteras med 50 kr
Sven-Arnes trädgård
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Bussresa till Gullmarsfjordens Plantskola
Söndagen den 30 juni 2019
Först besöker vi Eleonore och Bo Lidman i Bokenäset, Hellebäcken i deras
sommarparadis med utsikt över Gullmarsfjorden. Trädgården är byggd i en
sluttande skogsbacke med slingrande gångar mellan rabatterna där små träd,
rhododendron och buskar bildar stommen. En mycket intressant trädgård!
Därefter äter vi en god lunch på Västersalt i Bokenäs
Sedan går färden till Tommy och Vivianne Ahnbys plantskola med dess
intressanta och ovanliga utbud som kan ses på:
http://www.stabod.se/?page_id=510
Det går bra att betala med kort.
Avresa
07.30 Skövde, Lidl parkeringen
08.00 Falköping, McDonald's
08.40 Vara, OBS! Torget
Hemkomst beror förstås på hur länge och mycket vi handlar hos Tommy.
Medtag förmiddagsfika.
Pris inkl. lunch och eftermiddagsfika: 400:Anmälan senast 20 juni till:
Solbritt Olsson,
solbritt@ateljesolbritt.se,
073-670 03 78 , gärna sms.
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Avbokningar efter den 21 juni
debiteras med 50:Eleonore och Bo Lidmans trädgård

Bussresa till Uddevalla
och de Västsvenska
kretsarnas gemensamma
växtmarknad
Söndagen den 25 augusti 2019
I år anordnas växtmarknaden av
Bohuslän/Dalslandskretsen i
Uddevalla.
Där kan vi botanisera bland massor
av spännande växter, så passa på
att handla inför höstplanteringen.
Inte minst, kan vi se fram emot
möten med intressanta
trädgårdsmänniskor.
Efter marknaden intar vi vår
medhavda lunch. Därefter gör vi
några spännande trädgårdsbesök
runt omkring Uddevalla innan vi
vänder hemåt igen.
Avresa
07.00 Skövde, Lidlparkeringen
07.30 Falköping, McDonald's
08.10 Vara, OBS! Torget
Medtag förmiddagsfika och lunch.
Pris inkl. eftermiddagskaffe: 230:Anmälan senast 19 augusti till:
Eva Lersten
e.lersten@gmail.com
070-545 42 98

Avbokningar efter den 19/8
debiteras med 50:-

Växtmarknad i Uddevalla 2017
lFoto: Monica o Göran Hermansson
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Växtporträtt
Två ”eye-catchers” från 60-talet
Ingegerd Grönberg
Foto: Bengt Karlsson

Ibland är det några rhododendron som
fångar ens blick med sitt utsökta
bladverk. De som verkligen passar att
samplantera är R. 'Golfer' och R. 'Hydon
Velvet', två förstklassiga hybrider från
60-talet, skapade av olika hybridisörer,
en amerikan och en britt.
R. 'Golfer' är en hybrid mellan
R. degronianum ssp. yakushimanum
(fröförälder) och R. pseudochrysanthum
Exbury Form (pollengivare) som
skapades 1966. Amerikanen Warren
Berg döpte den vackra bladplantan till
'Golfer' med hänvisning till sin hustrus
galna golfintresse. Med sitt rundade
växtsätt, 60 cm hög och dubbelt så bred R. 'Hydon Velvet' och R. 'Golfer'
så passar den även i den lilla trädgården.
De rosa blomknopparna öppnar sig för att sedan övergå till vitt med en rosa
anstrykning. Men det är inte blomningen som är det bästa utan den nya bladtillväxten.
Ett silverpudrat toment täcker bladovansidan, oftast till långt efter midsommar innan
det försvinner. Bladens undersidor är täckta av ett ljust grått indument, ett arv från
R. yakushimanum. Indumentet är mest markant på mittribben, som hos
R. pseudochrysanthum. R. 'Golfer' trivs i full sol men inte med starka nordostvindar
och är heller inte så förtjust i gödsling.
R. 'Hydon Velvet' är en hybrid från Hydon Nurseries i England, skapad av A. F.
George 1960. Velvet betyder ju sammet och det är väl känslan man får när man
smeker bladen. R. 'Hydon Velvet' har samma fröförälder som ovanstående men med
R. bureavii som pollengivare. En korsning som inte kan gå fel och ytterligare ett
exempel på en perfekt bladplanta. Den blir något högre än R. 'Golfer', cirka 120 cm
men växer långsamt. Ibland kan man läsa namnet kanelrhododendron vilket är
felaktigt. Kanelrhododendron avser R. bureavii och R. 'Hydon Velvet' är en korsning.
I Tyskland skriver man oftast R. bureavii 'Hydon Velvet'. Samma sak här, man kan tro
att det är en klon av R. bureavii men så är ju inte fallet. Att R. bureavii har fått det
svenska namnet kanelrhododendron kan man verkligen fundera över. Vad ska man då
döpa R. arboreum ssp. cinnamomeum till? Det bruna, vackra indumentet och det
silvriga tomentet på nyväxten är verkligen en syn att glädja sig åt efter den vitrosa
blomningen. R. 'Hydon Velvet' trivs under samma förhållanden som R. 'Golfer' men är
inte lika känslig för gödsling.
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Växtporträtt
Epimedium brevicornu (Berberidaceae)
Ingegerd Grönberg
Foto: Margareta Dahlin

”Snowy butterflies”, just så beskrev Reginald Farrer blommorna när han fann växten i
södra Ganshu 1917. De ser verkligen ut som små vita fjärilar på våren, dansande över
ett elegant, ljusgrönt bladverk. De papperstunna, 7-10 cm långa bladen är spetsiga och
hjärtformade vid basen. De små blommorna kompenseras av den rika blomningen,
ibland med så många som femtio på varje stjälk. De vippar högt ovan bladverket.
Många epimediumarter har blommor som knappt syns. Det beror på att de
uppväxande bladen snabbt döljer blommorna. Epimedium brevicornu är en ovanlig
och mycket härdig art från Kina som introducerades av Mikinori Ogisu. I en del
litteratur står det att den endast blir 30 cm men i odling oftast mer än så. Några
robusta sockblommor klarar torr skugga men just den här trivs bäst i mullrik, fuktig
jord. Den sprider sig med korta rhizomer i en maklig takt men vill man hålla den i
schack så är tipset att plantera den mellan några hostor. Bladen är visserligen
vintergröna men har gjort sitt på våren och ska klippas ner innan blomstjälkarna visar
sig i markytan. Fyll gärna på med lite multna löv och barkmull efter klippningen.
Den engelsktalande världen har döpt växten till ”Horny goatweed”, kanske inte utan
anledning eftersom den försvinner i snabb takt, eftertraktad som den är. De krossade
bladen används istället för Viagra men jag tycker att Epimedium brevicornu står bäst i
woodlandet.
Det finns även Epimedium brevicornu ssp. rotundatum som lär vara mindre i alla
delar men någon beskrivning av den verkar inte finnas tillgänglig.

Epimedium brevicornu
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Växtporträtt
Shortia eller Schizocodon
(Diapensiaceae) Fjällgröneväxter
Ingegerd Grönberg
Text och foto, om annat ej anges

Ja, vad heter de små fransklockorna
egentligen? Därom har man tvistat i
150 år och diskussionen lär nog
Shortia galacifolia Foto: James Henderson,
fortsätta. Det är väl en tolkningsfråga.
Golden Delight Honey, Bugwood.org
Vissa taxonomer menar att Shortia
(Torrey & Gray) ska ingå i Schizocodon (Siebold & Zuccarini)
eller tvärtom. Vissa skillnader föreligger, de har inte samma
blomningstid, frönas utseende skiljer dem åt och antalet
blommor per stjälk. Det finns fler skillnader men det lämnar
vi åt taxonomerna och glädjer oss istället åt de vackra,
intressanta plantorna.
Gemensamt för båda är de blanka, mer eller mindre tandade,
vintergröna bladen. Bladfärgen skiftar vintertid till brons och
rött och bibehåller oftast sin färg under blomningstiden på
våren. Bladfärg och blomning blir som mest intensiv i sol men det krävs passning
med vattenkanna och ett fuktigt medium. De trivs klart bäst i torvblock eller mullrik
jord med högt torvinnehåll och skarpt grus inblandat. Ni vet, det där uttrycket –
väldränerat men fuktigt! Släktet anses allmänt vara svårodlat men de tre arter som
finns i min trädgård har uppfört sig väl.
En art, som inte finns hos mig men väl på Göteborgs Botaniska Trädgård, är Shortia
galacifolia (blad liknande Galax). En gäckande planta som upptäcktes av
fransmannen André Michaux 1788 på ett litet område i bergen i N. Carolina, USA.
Han kunde inte definiera växten men trodde att det kanske var en Pyrola.

17 galacifolia Foto: James Henderson, Golden Delight Honey, Bugwood.org
Shortia

Shortia uniflora

Shortia uniflora

Amerikanen Asa Grey fann de gamla herbariearken i Paris och man letade oförtrutet i
48 år innan plantan återfanns. Asa Gray och John Torres namngav växten efter sin
vän, läkaren och medicinbotanikern Charles Wilkins Short. Shortia galacifolia växer
bland mossa på bergsbranter under rhododendron och kalmia. Det måste vara en
vacker syn att se de vita och rosa klockorna blomma i det vilda.
Shortia uniflora (Maximowicz). En liten utsökt fransklocka från Japan som är en
fröjd för ögat året om. Den blekrosa, nästintill vita klockan höjer sig knappa 10 cm
ovan bladverket. Blomningen inträffar i slutet av mars i min trädgård. Min första
planta är delad många gånger och växer på halvskuggiga ställen både bland stenar och
i torvblock. En och annan liten spontan frösådd har också förekommit. En mycket
tacksam växt!
Nästa i släktet att blomma är Schizocodon ilicifolius (Maximowicz), (syn. Shortia
soldanelloides var. ilicifolia). Schizocodon – delad klocka. Ilicifolia – ilex, alltså ett
bladverk som påminner om järnek. Ytterligare en mycket härdig liten alpin från Japan
med ett kompakt växtsätt. Bladen är ganska små och har en vacker vinterfärg precis
som de andra i släktet. Klockorna är ljuvligt fransade i vitt, sällan rosa. Den sprider
sig också med rhizomer men ack, så långsamt.

Schizocodon ilicifolius https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schizocodon_ilicifolius_2.JPG
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Schizocodon soldanelloides var. magna
I början av maj kommer den riktigt rosa varieteten, skär fransklocka, Schizocodon
soldanelloides var. magna (Makino), (syn. Shortia soldanelloides var. magnus). Den
har nickande, fransiga klockor med flera blommor på samma stängel. Här är bladen
större, 8-12 cm. Jag har den på tre olika ställen och bladstorleken varierar på alla tre.
Största bladen finns på plantan i full sol. Vinterfärgen påminner om en vällagrad
bourgogne.
En annan mycket vacker kusin från
östra Nordamerika, tillhörande
samma familj Diapensiaceae, är
Galax urceolata (Poiret/Brummit).
Det gamla namnet Galax aphylla
gäller inte längre. På svenska heter
den rödrot. Med sina vintergröna,
näst intill hjärtformade blad, har
den sin givna plats på ett skuggigt
och fuktigt ställe. Väl etablerad
klarar den torka ganska bra. Att se
den ”en masse” i blom med sina
mjölkvita spiror, väl höjda över de
sågtandade gröna bladen, är en
upplevelse. Bladen användes
krossade av Appalache-indianerna
för att läka sår och den röda roten
lär vara bra mot urinblåsebesvär.
Tyvärr, ännu en växt som sprider
sig alltför sakta men den är ändå
mer starkväxande än Shortia och
Schizocodon och bör därför hållas
på behörigt avstånd.
Galax urceolata Foto: Margareta Dahlin
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Shortia galacifolia
Foto: James Henderson,
Golden Delight Honey,
Bugwood.org

Shortia uniflora
Foto: Linnéa Gabrielsson

Schizocodon ilicifolius
https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Schizocodon_il
icifolius_2.JPG

Besvärliga växter sägs det. Inte
alls, bara de får den rätta
jordmånen; fuktigt med lågt pH
och en halvskuggig plantering.
Jag tycker att bästa sättet att
föröka plantorna är genom
delning under sen höst, men visst
kan man fröså och även ta korta
bitar av rhizomerna men det tar
längre tid. Fröna är ljusgroende
och sås på samma sätt som
rhododendronfrön, det vill säga, i
finsiktad torv med skarpt grus
som hålls fuktig under ljus i cirka
20 grader. Shortiafrön bör sås
färska medan frön från
Schizocodon klarar sig längre i
kylskåp. Om man föredrar att
föröka genom rotbitar så bör de
hållas frostfria och skuggigt i
bänk.
Schizocodon soldanelloides var. magna
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Kretsen i Skåne
10-12 maj 2018
Eva von Lochow
Foto: Eva von Lochow och Solbritt Olsson

Tre härligt soliga, blomstrande majdagar i
Skåne! Många höjdpunkter i väl utvalda
besöksträdgårdar.
Personliga favoriter var Magnoliaskogen i
Alnarp med Kenneth Lorentzon som
utmärkt ciceron...

21

…Alnarpsparken tillsammans med kunniga
Jenny Larsdotter Nilsson...

…och såklart Torsten Nilssons helt fantastiska
rhododendronpark på Kullabergs sluttning.
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I minnet stannar särskilt
entusiasmen hos Peter Linder
och hans lilla ekologiska
plantskola...

...och charmen i en mogen trädgård hos
Finn Rasmussen i Förslöv. Vilka Trillium,
Podophyllum, Arisaema, Rhododendron,
Magnolia…

Efter att denna artikel gjordes fick vi det tragiska
beskedet att Kenneth Lorentzon hastigt gick bort
den 20 januari 2019.
Vårt land har förlorat sin största trädgårdslegend...
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Ärat vare hans minne.

De förtroendevaldas bonusresa 2018
Eva von Lochow
Text och foto

Sent i augusti bar det av på resa för 23 förtroendevalda. Denna gång styrde vi kosan
österut mot Jönköping. Första anhalt var Nyströms Trädgård i Axamo. Där fick vi
guidning i en synnerligen välskött och välsorterad plantskola med ett riktigt intressant
sortiment. Av sommarens torka syntes inte ett spår! Man hade verkligen slitit med
vattning och skötsel. Här fick vi också förmiddagsfika.
Nästa anhalt var Göran Westers intressanta trädgård högt belägen i södra Jönköping.
Skidstavar kom väl till nytta när vi besåg den kuperade tomten! Själv fastnade jag för
den bisarra Picea abies 'Virgata'. Dagen avslutades med god middag på Gyllene
Uttern. Vi alla tackar kretsen för det generösa bidraget till resan!

Medlemsrabatter

Gynna våra annonsörer, de gynnar oss!

Horto Green, www.hortogreen.com, 10% (se annons för mer info.)
Mästers Blommor, Götene, 15% rabatt på ett köp (se annons för mer info.)
Mölltorps Handelsträdgård, 15% rabatt på ett köp (se annons för mer info.)
Natur & Trädgård, erbjudande på helårsprenumeration (se annons för mer info.)
Mot uppvisande av medlemskort får du rabatt hos följande butiker:
Cramers Blommor, Hillared, 10% (se annons för information om gällande sortiment)
Hagens Plantskola, Hjo, 10%
Melldala Trädgård, Lerdala, 10%
Nyströms Trädgård, Axamo, 10% (gäller ej på presentkort)
Roséns Blommor, Vara, 10%
Stolpens Trädgård, Kristinehamn, 10%
STA:s medlemskort finns i övre vänstra hörnet på medlemsfakturan. Medlemskortet
bör användas diskret och gäller enbart för medlemmar. Varor som är extraprismärkta
omfattas vanligtvis inte av rabatten.
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EXOT.se
Ludvig Johanssons plantskola i Häggum
Vi har ett enormt utbud av ovanliga och härdiga växter
till entusiastpriser för beställning (t.ex. 165 olika sorter
och storlekar på lönnar). Även för impulsköp.
Gör så här:
1. Välj växter i listan på
hemsidan: www.exot.se
2. Skicka en beställning till
ludvig@exot.se
3. Hämta växterna i Häggum
(1,5mil söder om Skövde)

Hagens Plantskola 40 hh_Layout 1 2015-11-30 16:25 Sida 1

Livet är för kort för tråkiga växter!
Fråga! Ludvig 0732-103607, ludvig@exot.se

Vi har en odling av park- och alléträd utanför Hjo.

HAGENS PLANTSKOLA AB
544 94 HJO

Mobil: 070-870 35 75

Tel: 0503-100 77 Fax: 0503-135 12
Email: montalba@telia.com Hemsida: www.hagens.se
l

l

Växter för Hem & Trädgård

Roséns Blommor startades 1922, här
hittar ni allt som rör snittblommor,
växter och tillbehör både inne och ute.
Rådfråga oss, vi delar gärna med oss
av vår långa erfarenhet och gedigna
yrkeskunskap, för oss är du som nöjd
kund det viktigaste.

Få 15

% på ett köp!

Gäller hela 2019

Inlöst den _________

Handelsträdgården med inriktning på ätbart,
sommarblommor och planteringar i krukor!

Mån-fre 9-18
Lördag 9-14
Säsongsöppetiderna
hittar du på:

www.mastersblommor.se
Västerbyvägen 13, Götene
Tel 0511-503 51

WWW.HORTOGREEN.COM

TRÄDGÅRDSVÄXTER
KVALITÉ

STORT
SORTIMENT

WEBBUTIK
DIREKTLEVERANS

Vi ger Skaraborgskretsens medlemmar
Vid beställning skriv:
Övrigt: 10% STA-Skaraborgskretsen
(Kan ej kombineras med andra erbjudanden.)
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Japansk kvalitet
– hela vägen
Enligt Råd & Rön är Silky Pocket Boy 170 bäst-i-test.
Det tycker vi med! Alla våra japanska sågar och
sekatörer håller samma höga kvalitet och effektivitet.
Hos oss får du personlig service och snabba
leveranser. Vi har lokala återförsäljare.
Silky Pocket Boy
170 – bäst-i-test

Golden Star Mini

– Den är grym!
Trädgårdsstudent
Lennart Eriksson, Skillebyholm

Chikamasa T-55C

Golden Star
Grensax

Skandinavisk Generalagent för Silky
Tel 023-296 55 · www.gronytekonsult.se

Clematis 'Pink Dwarf'

Välkommen till träd och
buskplantskolan i Byxelkrok
på norra Öland!
Här finns ett spännande och udda
sortiment av trädgårdens ”tak och
väggar”.
I år har vi ca 1600 olika sorters träd,
buskar, perenner, rosor och
klätterväxter!
Om vi inte har det du letar efter
hemma, gör vi allt för att hitta det åt
dig!
Vi skickar växter på hel- och halvpall,
mindre växter kan även skickas i
kartong!

Boel Thorsell
Karlsborgsvägen 14
387 75 BYXELKROK
073-5221842
boelthorsell@gmail.com

www.bstrootradobuskar.se

Spiraea
'Double Play Big Bang'

Tetradium daniellii

Serratula seoanei






Specialplanteskole med stor egen produktion.
Over 600 forskellige rhododendron.

Se sortiment og priser på www.rhodo.dk
Sender sikkert og billigt til Sverige.

Viborg Hovedvej 114, DK-7160 Tørring, Danmark
Telefon +45 7580 0555 info@rhodo.dk www.rhodo.dk

www.stolpenstradgard.se

HANDELSTRÄDGÅRD VISNINGSTRÄDGÅRD DESIGN
ons-fred 10-18 lör-sön 11-15
10% på växter för STA
Stort sortiment av:
Magnolior,
Japanska-lönnar,
Rododendron,
Azalea,
Dvärgbarr,
Perenner,
Prydnadsträd,
Fruktträd,
Bärbuskar...
Med mera!
Ölme Stolpen, Kristinehamn, Värmland, tel.0550- 31150, 070-7475112

ERBJUDANDE!
Detta blad ger dig

15% rabatt på växter för utemiljö
max 1 köptillfälle per kund
Gäller t.o.m. 30/6-2019
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vi på Mölltorps handelsträdgård har ett stort sortiment av
plantskoleväxter, allt från större träd
till frukt, bärbuskar och perenner.
Vi erbjuder professionell hjälp av anläggning och
planering av din trädgård.
Välkommen att besöka oss på Mölltorps handelsträdgård
och ta del av vårt erbjudande för plantskolan.
15% rabatt på ditt köp av uteväxter.

www.molltorp.com

Trädgårdsgatan 5
garden@molltorp.com
546 72 MÖLLTORP 0505-300 75

VÄLKOMMEN TILL
CRAMERS BLOMMOR

- växter, tillbehör & inredning för hem & trädgård I vårt garden center i Hillared
finner ni ett av landets bredaste
urval av trädgårdsväxter,
perenna som ettåriga.

Perenner, fruktträd, gräs,
prydnadsträd, klematis,
rododendron, rosor,
dammväxter, bärbuskar,
prydnadsbuskar, barrväxter

Medlemmar i trädgårdsförening erhåller 10% rabatt på vårt
ordinarie plantskolesortiment i lager (perenner, buskar, träd m.m.)
Gäller ej säsongs- & inomhusväxter. Rabatt dras av på ordinarie priser och kan ej kombineras med
andra erbjudanden. Giltigt medlemskort för året måste uppvisas i kassan vid köptillfället.

SNITTBLOMMOR HUND & KATT JORD & GÖDNING URNOR REDSKAP
DAMM BEVATTNING PLANTERINGAR PRESENTER
BESKÄRNING TRÄDGÅRDSRITNING PYSSELKVÄLLAR
Cramers Blommor - Annebergsvägen 2 - Hillared - 033-28 21 22
Januari-Mars & Juli-December Måndag-Fredag 9-18 Lördag-Söndag 9-18
April-Juni Måndag-Fredag 9-19 Lördag-Söndag 9-18
Följ oss på våra sociala medier, Facebook & Instagram @cramersblommor
www.cramersblommor.com

Natur & Trädgård
· Tidningen innehåller alltid 100 redaktionella
sidor – inga annonser.
· Vi har odlandet i fokus. Våra skribenter är
specialister på sina respektive områden,
flera är knutna till SLU.
· Artiklarna är genomarbetade och ofta med
handfasta odlingstips och utvecklingsförslag.

Helårsprenumeration
– 4 nummer

222kr

Ordinarie butikspris 316 kr.

Bekanta dig gärna med vårt
material på naturochtradgard.se
Passa på att bli prenumerant du också! Varmt välkommen!
Gå in på naturochtradgard.prenservice.se och ange kampanjkoden
”Trädgårdsförening”, eller skicka ett mail till hej@naturochtradgard.se.
Tidningen är mycket uppskattad av de 5500 prenumeranterna – allt
från nyfikna amatörer till yrkesverksamma. Erbjudandet gäller bara
den som inte varit prenumerant under 2018 och/eller 2019.

VÄLKOMMEN TILL

NYA LIDENS!
5.000 m2 hem & trädgård
För öppettider gå in på
www.lidens.nu
Följ oss på Facebook och Instagram
ÖPPETTIDER

Från Mariestad

Vardagar 10.00-19.00
Lördagar 10.00-16.00
14 (Kartåsens Handelsområde)
Sön/helg 10.00-16.00
l 0510-172 70 • www.lidens.nu
Traversgatan 14 (Kartåsens Handelsområde)

m. 9/9 2018. Reservation för
slutförsäljning
och eventuella
tryckfel.
Lidköping
• tel
0510-172
70 • www.lidens.nu

ÖPPETTIDER
Rörstrandsgatan

44

n

de

gle

Rin

Vardagar 10.00-19.00
Lördagar 10.00-16.00
Sön/helg 10.00-16.00
Krangatan

Från Uddevalla
44

184

Hissgatan

Traversgatan

Från Skara

Rastplats
Kartåsen

Priserna gäller t.o.m. 9/9 2018. ReservationÖPPETTIDER
för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Från Mariestad

Traversgatan 14 (Kartåsens Handelsområde)
Lidköping • tel 0510-172 70 • www.lidens.nu

Vardagar 10.00-19.00
Lördagar 10.00-16.00
Sön/helg 10.00-16.00

Priserna gäller t.o.m. 9/9 2018. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
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Traversgatan

Från Skara
Rastplats
Kartåsen

Hissgatan

Från Uddevalla
44

Narrbuske, Näsduksträd, Gulved, Korstörne,
Perukbuske, Ormskägg, Sjömanshjärta,
Khakiträd, Papegojbuske, Djävulsbuske,
Japansk träddödare, Pagodkornell, Apträd
Välkommen till en riktig trädgårdsmästare
Axamo Gård Jönköping - 036- 730 60 - www.nystromstradgard.se

STA Skaraborgskretsen
Årsmöte fredagen den 28 februari 2020
Förslag till dagordning

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10

§11
§12
§13

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Fråga om mötet har behörigen utlysts
Dagordningens godkännande
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2019
Revisionsberättelse för 2019
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
Val av
a) tre styrelseledamöter, 2 år
b) fyra styrelsesuppleanter, 1 år
c) två firmatecknare var för sig, 1 år
d) två revisorer, 1 år
e) en revisorssuppleant, 1 år
f) två bibliotekarier, 2 år
g) en materielförvaltare, 1 år
h) två ombud till ombudsmötet 2020
i) suppleant för ombud till ombudsmötet 2020
j) fyra lotteriombud, 1 år
k) två köksansvariga, 1 år
l) en till resekommittén, 2 år
m) medlemsansvarig, 1 år
n) en till valberedningen, 2 år
Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Övriga frågor
Årsmötets avslutande
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Program i korthet
Se sida

2019
26/4 Månadsträff: Föredrag av Bengt Carlsson
Ämne: Rhododendron för svenska trädgårdar
5/5 Bonusresa till växtmarknaden på Göteborgs Botaniska Trädgård
18/5 Växtauktion i Götene
2/6 Bussresa till Sjuhäradsbygden

6
5
7
11 - 12

6/6 Trädgårdsamatörernas Dag i Hangelösa

8

16/6 Öppna Trädgårdar - Två besöksträdgårdar

9

30/6 Bussresa till Gullmarsfjordens Plantskola

13

3/8 Öppna Trädgårdar - En besöksträdgård

10

25/8 Bussresa till Uddevalla och de Västsvenska kretsarnas
gemensamma växtmarknad
27/9 Månadsträff: Föredrag av Jonny Andresen
Ämne: Hur man inte gör en visningsträdgård utav odlingsvärda
träd och perenner

14
6

25/10 Månadsträff: Föredrag av Jon Hartill
Ämne: Konsten och vetenskapen bakom trädbeskärning
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29/11 Månadsträff: Föredrag av Leena Liljestrand
Ämne: Välkommen till pionernas underbara värld
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31/1 Månadsträff: Föredrag av Johan Nilsson
Ämne: Klippträdgården i Göteborgs Botaniska Trädgård
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28/2 Månadsträff: Årsmöte
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27/3 Månadsträff: Föredrag av Birgitta H Olsson
Ämne: Drabbad av trädgård.
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24/4 Månadsträff: Föredrag av Sara Brenne
Ämne: Ett år i Nyhagens Trädgård
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