Program Invigning 2022
21/9 – ”Invigning av Campusarboretet” – Under flera år har vi jobbat med en

filial till Arboretum Norr i Baggböle inne i Umeå, och nu är det dags för en officiell invigning
av Arboretum Norrs Campusarboretum. Under eftermiddagen den 21 september hålls
invigningsceremoni, guidningar och föreläsningar. Avslutas med korvgrillning där ANV,
Arboretum Norrs vänförening, bjuder på korv.
Vi lottar bland besökarna ut mängder av trädplantor av olika
arter från överskottet vid Arboretum Norrs plantproduktion
10.00 Lecture (in English) by Johnny Schimmel, director and curator of Arboretum Norr:
“Arboretum Norr – what is this and how did it start? (Bokskogen, SLU)
10.30 Lecture (in English) by Eva Selstam, Umeå Bonsai society:
“Bonsai – the Japanese art of tree cultivation” (Bokskogen, SLU)
Examples of Bonsai are exhibited outside in the Library afterwards.
12.30 Guided tours of the Campus arboretum (in both English and Swedish). Guidade
turer bland träden i Campusarboretet av Arboretum Norrs föreståndare Johnny
Schimmel och biträdande föreståndare Lars Dahlberg (en guidning på engelska och en
på svenska). (We meet at the Information board in the Arboretum)
14.00 Invigningsceremoni vid ”Tallkullen” i campusarboretet.
Tal av Fastighetschef Cecilia Berg, Akademiska hus
Planteringsceremoni – Håkan Schüberg planterar ännu ett träd i arboretet
(Between SLU-building and the student union house)

15.00 Föreläsning (på Svenska) av Arboretum Norrs föreståndare Johnny Schimmel:
”Stiftelsen Arboretum Norr – vad gör vi och hur började det?”
(Bokskogen, SLU)

15.30 Föreläsning (på Svenska) av dendrologiska sektionens grundare Håkan Schüberg:
”Ett liv bland träden – hur det började när jag var student vid SLU”
(Bokskogen, SLU)

16.00 Föreläsning (på Svenska) av Eva Selstam, Umeå Bonsaisällskap:
“Bonsai – en konstform med träden i centrum” (Bokskogen, SLU)
Bonsai förevisas därefter utanför i Biblioteket.
16.30 Guidade turer bland träden i Campusarboretet av Arboretum Norrs föreståndare
Johnny Schimmel och biträdande föreståndare Lars Dahlberg (en guidning på engelska
och en på svenska). Guided tours of the Campus arboretum (in English and in Swedish).
(We meet at the Information board in the Arboretum)

16.30 Guidad tur i ”Framtidens skog” av prof. Erik Valinger
(Samling vid stora parkeringen, SLU)

17.00 Arboretum Norrs vänner (ANV) har nu tänt brasan i Campusarboretet och bjuder på
korvgrillning, samt informerar vid brasan om sin verksamhet.
Hotdogs at the fireplace in the arboretum. (Follow the smoke…)

