Botaniska Föreningen i Göteborg
Program för perioden september 2022 – februari 2023

Torsdag 29 september, kl. 19:00: Bokauktion. Donerad botanisk litteratur från ett
antal av våra medlemmars bibliotek, i synnerhet från Anders Bertilssons, kommer att
auktioneras ut av Lars Arvidsson. Auktionen äger rum i sal 1 på Botanhuset. En möjlighet att granska böckerna i förväg erbjuds från kl. 18:00. Det går inte att inlämna några
skriftliga bud i förväg, utan endast att ropa själv (eller genom ombud). Endast kontant
betalning på plats accepteras och inropad litteratur skall medtagas direkt. Observera att
denna begivenhet endast är öppen för medlemmar i BFiG.
Torsdag 27 oktober, kl. 19:00: Växter jag mött. Traditionsenligt visar medlemmar
bilder från årets aktiviteter. Alla medlemmar i BFiG är denna afton varmt välkomna
att dela med sig av årets fynd och botaniska upplevelser från när och fjärran. Du kan
ta med dig digitalfoton, dior eller pappersbilder, herbarieark eller konvolut för att visa
dem för oss andra. Du kan berätta om goda minnen, framföra “allmänna funderingar”
eller delge tips på intressanta utflyktsmål. Anmäl dig gärna till ordföranden redan några
dagar i förväg, så att han kan planlägga kvällen på bästa sätt. För digitala bilder gäller
att dessa helst bör föreligga i “rent” JPEG-format eller som powerpoint, och kom gärna
en halvtimma innan för att kontrollera att allt fungerar (om du är lite ovan bildvisare).
Onsdag 9 november, kl. 19:00: Bestämningskväll. Erik Ljungstrand hjälper till att
bestämma nordiska kärl- och sträfseväxter som ni inte lyckats namnge eller kanske känt
er osäkra på, samt presenterar den viktigaste bestämningslitteraturen avseende dessa.
Vilka karaktärer är goda? Vilka är mindre bra? Tag med er de belägg eller fotografier
som ni undrat över, eller lyssna bara och lär. Samling vid entrén.
Torsdag 24 november, kl. 19:00: Södra Vätterbygdens flora. Magnus Thorell låter
oss ta del av arbetet bakom den i fjol (äntligen) utkomna floran över Jönköping och dess
omgivningar. Södra Vätterbygden ligger i ett övergångsområde, där en västlig flora möter en östlig, mer kontinental. Särskilt artrika lokaler är Taberg och Huskvarnabergen.
Botaniska Sällskapet i Jönköping startade en botanisk inventering av området år 1966,
och denna ansågs vara i stort sett klar år 1981. Efter ett långt uppehåll ”omstartades”
floraskrivandet år 2015, och nu har boken kommit ut. Möjlighet kommer att finnas att
inköpa boken i samband med föredraget.
Torsdag 15 december, kl. 19:00: Ny digital utflyktsguide för Halland. Vi får höra
Börje Wernersson berätta om den nya digitala utflyktsguiden som publicerades i våras
på Hallands Botaniska Förenings hemsida. Guiden, som innehåller 58 intressanta lokaler från alla Hallands kommuner, kan laddas ned gratis från HBF:s hemsida. Den vänder
sig i första hand till den botanikintresserade allmänheten. Föredraget kommer att ge flera
exempel på lokaler ur guiden, hur den togs fram och hur den är är utformad, samt
informera om varför den endast utgavs i digitalt format - utmärkt som ”färskvara” men
inte särskilt bra för att bevara information till eftervärlden.

Torsdag 26 januari 2023, kl. 19:00: Hagar på Tjörn. Ingemar Jonasson, vår mång-årige medlem,
presenterar den bok med ovanstående titel som han gav ut år 2020. Bokenbaserar sig på en nyinventering
av ett flertal betesmarker på Tjörn, utgående från den länsstyrelserapport som Svante Hultengren
sammanställde efter omfattande ängs- och hagmarksinventeringar år 1989, ”Ängar och hagar på Tjörn”.
Vi kommer att få ta del av jämförelser mellan inventeringarna, utvisande vad som verkar ha hänt under
drygt trettio år, liksom något om arbetet med att bevara kvarvarande värdefulla områden.
Torsdag 23 februari 2023, kl. 19:00: Alpflora från Campanula alpina till C. alpestris och mycket
däremellan. Johan Grudemo berättar och visar växtbilder från Alperna. Föredraget kommer att handla
lite om Alpernas geologi och dess betydelse för växternas utbredning, både med avseende på berggrund
och gångna istider. Johan kommer att presentera några av de finaste botaniska platserna i Alperna och
berätta liteom vad man kan finna på dessa platser. Han kommer att tala om artbestämning och presentera
lite olika bestämningslitteratur. Som hjälp vid bestämning har han med hjälp av t ex Flora Europaea
sammanställt bestämningsnycklar för olika växtgrupper. Den som vill ta del av dessa bestämningsnycklar
kan ta med ett USB minne för nerladdning efter föredraget.

LOKAL för våra föredrag är, om inget annat anges, Botanhusets (f.d. Botaniskainstitutionens)
hörsal på Carl Skottsbergs gata 22 B i Göteborg.
Tyvärr går det inte att ställa upp husets entrédörr i samband med mötena, men någon medlem kommer
att finnas i närheten av entrédörren för att släppa in dem som kommeri tid. Om du skulle råka bli
försenad till ett föredrag kan du knacka på hörsalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster om
entrén), så kommer det snart någon och öppnarför dig.
ALLA är välkomna till föredragen härovan, vilka arrangeras av Botaniska Föreningeni Göteborg, även
de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta
till medlemmarna. Vi samarbetar dessutom med Studiefrämjandet.

