This year, Botaniska is focusing on the more unfamiliar regions
of the garden. New signs and improved paths lead to areas that
were previously overgrown or hard to find. Now brand new
benches are ready and waiting there for picnics or just taking a
breather. The paths are lined by fresh vegetation, and works of
art inspired by the surrounding scenery are situated in specially
selected spots.
Smith’s Hollow has craved most work. Our approach to this outof-the-way corner of the garden has been holistic, and we have
transformed it into an extensive woodland.
Now you can wander along new paths and up and down
stone stairways, all edged by various species of moss, fern
and exotic undergrowth. Imperial rhododendrons command
attention in the columned hall of oak trees, and at the height of
summer 1,000 fragrant king’s lilies come into bloom here.
A panorama platform perched on a rocky outcrop is the
perfect place to enjoy the green foliage and the gorgeously
flowering rhododendrons in the spring.
At the top of Smith’s Hollow, paths that have been overgrown for
decades have now been opened up. Now you can climb straight
up to the the summit of Håberget with its expansive views over
Gothenburg. On clear days, you can see all the way out to sea.
The paths lead to the border zone between cultivated garden
and natural wilderness. They pass through botanically interesting
scrubby oak forest and continue on up to the smooth rock slabs
typical of the Swedish West Coast region of Bohuslän.

Wild Art

Vandra i det vilda
Under 2016 lyfter Botaniska fram de mer okända delarna av
trädgården. Nya skyltar och förbättrade stigar leder till områden som tidigare varit igenvuxna eller svåra att hitta. Här
står nya bänkar för picknick eller vila. Vägarna kantas av nya
växter, och på utvalda platser står konstverk som inspirerats
av naturen kring dem.

VANDRA
I DET

Mest arbete har lagts på den så kallade Smithska dalen. Här
har vi tagit ett helhetsgrepp om en av trädgårdens avkrokar
och förvandlat den till ett enormt woodland.
Här kan man nu vandra längs nya stigar och stentrappor,
kantade av olika arter av mossor, ormbunkar och exotiska
lundväxter. Ståtliga rhododendron blir kejserliga pjäser under
en pelarsal av ekar, och på högsommaren blommar 1000
doftande kungsliljor.
På en utskjutande klippa i dalen finns en utsiktsplattform
som blir den självklara platsen för att njuta av grönskan och
av den blommande Rhododendrondalen på våren.

VILDA

Vägarna till växterna och vyerna
– längre in och högre upp

Ovanför Smithska dalen har stigar som varit övervuxna i årtionden öppnats upp. Nu kan man äntligen ta sig direkt upp
till Håbergets vidsträckta utsikter över Göteborg, som klara
dagar räcker ända till havet. Stigarna leder till gränslandet där
den odlade trädgården övergår i vild natur, via den botaniskt
intressanta ekkrattskogen och upp till de släta klipphällar
som kännetecknar den Bohuslänska västkusten.

WALKING
WILD

Vild konst

Botaniska is cooperating this year with one of the world’s leading
sculpture parks, Italian Arte Sella to show Land Art works by
international artists. Land Art is an intriguing art form that investigates the meeting between artist and nature. The sites for the art
works in Botaniska have therefore been carefully chosen by the
artists themselves. Find them on the map overleaf.

I samarbete med den världsledande skulpturparken Arte
Sella i Italien visar Botaniska under 2016 flera verk inom
Land Art av internationella konstnärer. Land Art är en spännande konstform som utforskar mötet mellan konstnären
och naturen. Konstverkens placering i Botaniska är därför
noga utvalda av konstnärerna själva. Du hittar dem med
hjälp av kartan på nästa sida.

Walking Wild lets you discover more of Botaniska. This brochure
offers suggestions on various walks that complement the route
along the main roadway. The walks vary regarding level of difficulty and they lead you to less accessible parts of the garden that
are well worth seeing. Our new app, ”Botaniska”, is a convenient
aid, since it offers a map and a guided tour along the route.

Vandra i det vilda handlar om att upptäcka mer av Botaniska. Den här broschyren ger förslag på olika promenader
som kompletterar en vandring längs huvudvägen. Promenaderna har olika svårhetsgrad och leder förbi sevärda platser
i trädgårdens vildare områden. Allra smidigast är nya appen
”Botaniska”, som erbjuder både karta och guide längs vägen.

The Paths to the Plants and Views
– deeper in and higher up
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