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Höstdikt 

 

Överjordiskt sköna störta blommorna samman. 

Till alla vrår sig tränger förgängelsens våta nos. 

Himmelen spottar kallt i krassens öppna klocka, 

Tvättar häftigt sönder sommarens sista ros. 
(Harry Martinsson, Gräsen i Thule, 1958.) 

 

Som en liten förövning till höstprogrammets Botanikquiz kan det passa väl att 

återknyta bekantskapen med Harry Martinssons dikter. Få har som han fångat 

naturens skörhet och höstens vemod. Men hösten är ju inte bara förfall utan också 

fröet till nästa efterlängtade vår och blomstersäsong.  

Välkomna till Botaniska Sällskapets höst- och vinterprogram med kunskapsrika 

föredrag och trivsam samvaro! 

 

Missa inte att dela egna botaniska upplevelser på Sällskapets Facebook- konto.  

Sök på Botaniska Sällskapet Jönköping eller följ länken: 

https://www.facebook.com/groups/1917766861811931/?ref=group_header 

 
 

Lördagen 29 september kl. 09.00 
Mossor i naturreservatet Ramlaklint Uvaberget, Naturpärla 22 

 
Mossexkursion i granskog med fuktiga partier och några branta partier. Vi kommer att få se bland 

annat vedtrappmossa och Smålands landskapsmossa lysmossa även kallad trollguld.  

Läs om lysmossan i artikel av Tomas Hallingbäck i Svensk Botanisk Tidskrift: 

svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2013/10/lysmossa.pdf  

Samling kl. 09.00 på parkeringsplatsen vid Ramlaklints naturreservat. Medtag lupp. 

Ramlaklints naturreservat ligger väster om Ramsjön i Svarttorps socken. Utförligare vägbeskrivning 

återfinns i boken Naturpärlor i Jönköpings kommun. 

Kontaktperson: Henrik Kullberg 0722 – 72 30 88  

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/1917766861811931/?ref=group_header


 

Onsdagen 10 oktober kl. 19. 00 på Länsstyrelsen.  

Natur och växter på den gröna ön. Föredrag med Peter Ståhl, Gävle 

 
Peter Ståhl, Gävle berättar om västra Irlands intressanta och unika natur i Kerry, Connemara och 

Burren. Här finns hela den milda atlantkustens spännande flora. Värmeälskande växter från 

Medelhavet och bergväxter från Alperna kan hittas bara ett stenkast från havet. Purpurljung, 

irlandstörel, storblommig tätört, navelört och saltmärke är några exempel.  

 

Kontaktperson: Lennart Persson 070 – 360 29 21 

 

 

Onsdagen 7 november kl. 19.00 på Länsstyrelsen. 

"Botanikquiz" med Johan Rova 

 
Ikväll blir det botanisk frågesport under ledning av Johan Rova. Med avstamp i musik, bilder & 

litteratur blir det till att gnugga geniknölarna och lista ut svaren på kluriga frågor med anknytning 

till botaniken i dess vidaste bemärkelse. Men var inte oroliga – det handlar inte om floristikexamen 

på latin. Snarare en lekfull blandning av Melodikrysset, Lantzkampen och På Spåret. Och vem vet – 

kanske blir det ett pris till bästa laget. ”Fusk” med mobil och Google är förstås inte tillåtet.    

 

Kontaktperson: Lennart Persson 070 – 360 29 21 

 
Onsdagen 28 november kl. 19.00 på Länsstyrelsen. 

Medlemmarnas afton 
 

Som vanligt är alla varmt välkomna att dela med sig av årets växtfynd och botaniska upplevelser.  

Du kan ta med dig digitala bilder på USB-minne, pressade växter eller annat spännande. 

Anmäl din medverkan med bildvisning några dagar i förväg.  

 

Kontaktperson: Marianne Rydén 070 – 719 31 23 

 

 

Onsdagen 16 januari kl. 19.00 på Jönköpings läns museum. Fri entré. 

Vegetation i Vätterbygden under 400 år. Med kartor, tullängder och domböcker som 

vegetationshistoriska källor. 

Föredrag av antikvarie, fil. dr. i kulturgeografi Ådel Vestbö Franzén 

 

Den biologiska mångfalden är resultat av hävd och brukande genom århundraden.  

Boskapen och lien har stimulerat viss växtlighet och hindrat annan. Vissa träd som gav bra lövfoder 

gynnades av bonden medan andra träd togs bort. Genom att studera kartor från 1600-talets mitt  

och framåt kan vi få en god uppfattning om markanvändning och växtlighet under förgången tid.  

I stadens tullängder ser vi växter som kan köpas och säljas på en marknad, medan häradstingens 

domböcker visar när konflikter uppstod mellan kronans behov och böndernas önskemål.  

Välkomna till en upptäcktsfärd i Södra Vätterbygdens botaniska historia. 

 

Samarrangemang med Jönköpings läns museum. Ingen kaffeservering denna afton. 

Kontaktperson: Agneta Åsgrim Berlin, 0722 – 09 40 20 

  



Onsdag 13 februari kl. 19.00 på Länsstyrelsen. 

Botaniska Sällskapets Årsmöte  

 
Efter årsmötesförhandlingarna visar Magnus Thorell bilder från en resa våren 2018 

 Lunds Botaniska Förening. Bland orkidéentusiaster på ön Lesbos 

Som vanligt bjuder föreningen på fikat denna kväll. 

 

Kontaktperson: Göte Bengtsson:  070 - 659 48 10  

 

 
Onsdag 13 mars kl. 19.00 på Länsstyrelsen. 

Botaniska besöksmål i Västergötland. Lennart Sundh berättar och visar bilder 

 
Västergötland är ett vidsträckt och botaniskt intressant landskap, med stor variation i naturtyper. 

Västergötlands Botaniska Förening håller på med att ta fram en utförlig utflyktsguide, Botaniska 

besöksmål i Västergötland, som beräknas vara klar första halvåret 2019. Lennart Sundh från 

Falköping är redaktör för publikationen. Han berättar om utflyktsguiden och visar bilder från olika 

botaniska pärlor i landskapet. Vi kan se fram mot en spännande kväll. 

 

Kontaktperson: Göte Bengtsson 070 - 659 48 10 

 

 

Onsdag 24 april kl. 18.00  

Vårvandring vid Brunstorpsbergets fot.  
 

Vid bergets fot ligger den kulturmärkta gamla gården Brunstorp, platsen för Jönköpings kommuns 

genbanksodling av fruktträd. Här är utgångspunkten för en trevlig promenad som bjuder på det 

mesta av vad trakten har att erbjuda av vårväxter. Förutom lökväxter, nunneörter, sippor och violer 

finner vi även tandrot, skogsbingel och gullvivor. Allt är förstås beroende på hur långt våren 

kommit.  

 

Samling vid Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan, kl. 17.30 för samåkning eller vid 

Brunstorps besöksparkering kl. 18.00. 

 

Kontaktperson Lennart Persson, 070 – 360 29 21 
 

 

  Vid sammankomster på Länsstyrelsen serveras kaffe. Ingång i sydöstra hörnet 

av byggnaden. På exkursioner gäller fältmässig klädsel, flora, lupp och 

kaffekorg.  Sprid gärna programmet och ta med intresserade vänner! 

  Årsavgiften för 2019 är 100 kr, ungdom under 20 år 10 kr. Plusgirokonto      

3 08 61-9. Glöm inte att skriva vem avgiften gäller. Meddela aktuell e-post-

adress till Lennart Persson, lenper51@gmail.com så får du påminnelser om våra 

aktiviteter och informationsblad via e-post. 

   Besök även vår hemsida http://web.comhem.se/bsj/  och vårt Facebookkonto: 

https://www.facebook.com/groups/1917766861811931/?ref=group_header 

  Vi samarbetar med Kultur och Fritid Jönköpings kommun och Studiefrämjandet  
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