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Linné hyllas på Keukenhof i vår
Vår världsberömde botanist Carl von Linné hyllas inte bara i Sverige 2007 med
anledning av 300 årsdagen av hans födelse. På Keukenhof, den berömda lökparken
i Nederländerna har man valt Linné som genomgående tema år 2007. Här sparas
inget för att göra parken till en blomstrande hyllning åt botanikens fader. Linné
bidrog till att göra blomsterlökodlingen stor i Nederländerna. Än i dag klassificeras
tulpanerna enligt Linnés system.
Men det är inte bara Linné som hyllas på Keukenhof. Sverige kommer att spela en
stor roll i hela parken under vårens lökexposé. Det kommer att blomma tulpaner
döpta efter kända svenskar eller platser som t ex Abba, Ingemar Stenmark,
Prinsessan Victoria och Stockholm. Vi kommer att se Pippi Långstrump planterad i
sprakande färger. Under hösten deltog Sveriges ambassadör Hans Magnusson och
Pippi Långstrump vid planteringen av lökarna. Historiska tulpaner från Linnés tid är
naturligtvis en viktig avdelning. Lökarna kommer från Hortus Bulborum, det levande
lökmuseet i Holland.
Flera mindre inspirationsträdgårdar finns anlagda i den stora parken. I en av dem har
den kända holländska trädgårdsdesignern Jacqueline van der Kloet valt att plantera
lökväxter i gult och blått för att hylla Linné och Sverige. Mot en avskärmande grön
häck blommar bårder av blå och gula lökväxter liknande inslagen i en trasmatta.
Blå lökväxter:
Balkansippa
Bredbladig pärlhyacint
Hyacint
Hyacint
Rysk blåstjärna
Stor vårstjärna
Ätlig stjärnhyacint
Armenisk pärlhyacint

Anemone blanda ´Blue Shades´
Muscari latifolium
Hyacinthus orientalis ´Festival Blue´
Hyacinthus orientalis ´Blue Star´
Scilla siberica
Chionodoxa luciliae ´Blue Giant´
Camassia quamash
Muscari armeniacum ´Valerie Finnis´
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Gula lökväxter:
Narciss

Kejsarkrona
Tulpan

´Peeping Tom´
´Baby Moon´
´Standard Value´
´Sweetness´
´Hawera´
Fritillaria imperialis ´Lutea´
´Yokohama´
´ Golden Melody´
´West Point´
´Monte Carlo´
´Texas Gold´
´Mrs J.T Scheepers´

Trädgårdsmöbler och accessoarer som finns i den här trädgården kommer från IKEA.
Keukenhof bjuder också på utställningar inomhus. I Juliana paviljongen kommer den
svenske fotografen Edvard Koinbergs fantastiska fotoutställning ´Herbarium Amoris´
att visas. Det är otroliga bilder som visar blommornas sexualliv som Linné beskrev det.
Keukenhof är en lökpark som är öppen under tiden slutet av mars till slutet av maj.
Initiativet att visa blommande lökväxter togs 1949 av en grupp lökodlare i Holland.
Succén blev omedelbar och parken är i dag en av Nederländernas viktigaste
turistattraktioner. På hösten planteras varje år 7 000 000 blomsterlökar!
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