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Missnöjd med tidningen?
Har du fått en tidning som du är
missnöjd med? Om du har fått
en tidning som är feltryckt, eller
om den på grund av Postens
hantering har blivit förstörd,
hör av dig till Carina Svensson
(kontaktuppgifter på sidan 39) så
skickar hon en ny.

Omslagsbilderna:
Hoya rotundiflora, foto: Torill Nyhuus
Hoya fraterna, foto: Christina Karlsson
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Stöd bevarandet av hoyasläktets
mångfald. Sätt in ditt bidrag till
Svenska Hoyasällskapets fond på
plusgirokonto 608792-8.

Redaktör: Jeanette Karlsen
Ansvarig utgivare: Torill Nyhuus

Ordföranden har ordet

Hej alla glada hoyaodlare
Snart är det vår! Med våren kommer också
många mässor där man kan införskaffa
nya spännande sticklingar. SHS ställer
ut och säljer sticklingar i Stockholm,
Umeå, Linköping, Rättvik och Malmö.
Som ni ser är våra aktiviteter väl spridda
över landet. Årsmötet blir som vanligt i
Stockholmsmässans lokaler. Läs mer om
allt detta på annan plats i tidningen.
Den stora förändringen i år är att vi börjar
ge ut tidningen på engelska. Vi har en
bra grupp som jobbar med översättning
och korrekturläsning, men vill gärna ha
med några fler. Ta kontakt med mig om

du kan tänka dig
ingå i denna grupp.
Det blir spännande att se hur många nya
medlemmar vi får runt om i världen och
att få höra vad de tycker om vår tidning.
Tidningarna kommer inte att ha exakt
samma innehåll, då vi inte tar med de
sidor som berör inhemska aktiviteter i
den engelska. Dessa ersätts då med annat,
ofta äldre artiklar från Hoyatelegrafen. Ni
som har egna hoyasidor på Internet får
jättegärna göra reklam för oss och hjälpa
till att sprida information om den engelska
tidningen.

Målsättning - Sällskapets syfte är att:
a. sprida kunskap om och intresse för Hoya och dess närmaste släktingar,
b. främja odling av Hoya och dess närmaste släktingar,
c. verka för att regionala och lokala aktiviteter förekommer.
Medlemsskap - Att bli medlem kostar 180 kronor/år för medlemmar i Sverige eller
250 kronor/år för en hel familj. För medlemmar utanför Sverige är medlemsavgiften
260 kronor/år. Du får 4 nummer av Hoyatelegrafen.
Betalning - Pengarna sätts in på:
• plusgiro 193339-9
• bankgiro 350-1152 (via IBAN ange SE76 9500 0099 6042 0193 3399 BIC/SWIFT:
NDEASESS)
• Paypal: kassor@swedishhoyasociety.com
Glöm inte ange namn och adress. När du får ny adress, meddela det så fort som möjligt
till Gisela Berglund eller Carina Svensson. Adresser finns på sidan 39.
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Du vet väl om att du kan vara med och
stödja Nathalies arbete på Papua Nya
Guinea? Om du blir månadsgivare stödjer
du hennes arbete för att kartlägga, samla
in och bevara den enorma mångfalden av
landets säregna och unika hoyor. Du stödjer
också hennes arbete för att långsiktigt
förbättra situationen för landets döva.
Projektet har extra behov av stöd då den
papuanska valutan har blivit starkare på
sistone. Dessutom har projektet förlorat
några månadsdonatorer, speciellt ifrån
England där många drabbats personligen
av den ekonomiska kris som råder där.
Både nya givare och gamla som utökar sin
insats är välkomna med bidrag.

Som månadsgivare får du rabatt på
sticklingar som Nathalie säljer från sina
unika fynd på Papua Nya Guinea. Läs mer
om hur du kan stödja projektet på www.
paradiseforest.net.

INTERNATIONAL ASCLEPIAD SOCIETY
TheÊINTERNATIONALÊASCLEPIADÊSOCIETYÊisÊforÊallÊthoseÊ
interestedÊinÊtheÊAsclepiadsÊandÊallÊmembersÊofÊtheÊApocynaceaeÊ
family,ÊparticularlyÊtheÊsucculentÊspecies.ÊAsklepiosÊ
journalÊ3ÊtimesÊaÊyear,ÊseedÊlists,Êmeetings,ÊCDs
SUBSCRIPTION:Ê£17Ê(Û20)ÊperÊyearÊforÊtheÊ
UKÊandÊotherÊEuropeanÊcountries,Ê£21Ê
(US$33)ÊforÊairmailÊoutsideÊEurope.
WriteÊto:ÊTimÊMarshall,Ê17ÊHighÊStreet,Ê
Wighton,ÊWells-next-the-Sea,ÊNorfolkÊNR23Ê
1AL,ÊUKÊplantsman@tiscali.co.uk
OrÊe-mail:Êalan-brook-side@hotmail.comÊ
OrÊvisitÊourÊwebÊsite:Ê
www.asclepiad-international.orgÊforÊon-lineÊ
subscriptionÊorÊdetailsÊofÊlocalÊ
representatives.
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Publicerad i Phytotaxa 27: 37-43; figs. 1-3
(2011) av Michele Rodda och Nadhanielle
Simonsson. Fyndplatsen är okänd. Namnet
betyder rund blomma.
Holotyp: #Torill Nyhuus 2009.1 (K).

Foto: Torill Nyhuus

Hoya rotundiflora Rodda &
Simonsson

Kortfakta för Hoya rotundiflora
Blomfärg: Vit eller svagt rosa krona,
benvit bikrona med mörkt rosa mitt
Blomform: Bakåtrullad
Blomstorlek: Ca 2 cm
Antal blommor: 10-20 st
Hållbarhet: 5-7 dagar
Blomningstid: Året runt

Utdrag ur vetenskaplig beskrivning
H. rotundiflora är hängande till svagt
klängande med vit växtsaft i samtliga
delar. Grenarna är hängande eller svagt
slingrande, runda, ca 3 mm i diameter,
håriga, de äldre grenarna förvedade och
kala med 2-20 cm långa internoder med
inaktiva, 1-2 mm långa adventivrötter
placerade 1-2 mm under varje bladpar.
Bladen är motsatta, har bladskaft som är
3-10 mm långa, 1-2 mm grova och håriga.
Bladskivan är jämnbred-fiolformad, 3-5
x 1,5-2,5 cm och är som bredast 1/8-1/5
längd från spetsen, köttig, läderartad.
Ovansidan är mörkgrön och undersidan
ljusgrön med en markerad mörkare kant
2-3 mm runtom. Undersidan är kal,
ovansidan är glest hårig, spetsen är rundad,
basen är rundad eller trubbig. Kanterna är

Doft: Svag
Droppar: Nej
Blad: 3-5 cm långa, 1,5-2,5 cm breda
Stam: 3 mm
Växtsätt: Slingrande
Bästa läge: Ljust, ej direkt sol
Temperatur: Normal rumstemperatur

lätt inrullade längs sidorna och vid spetsen
samt täckta av fina hår. Mittnerven är
synlig på båda sidor, sidonerverna är 4-6
på varje sida, inte lika tydligt markerade
och förgrenar sig från mittnerven i bred
eller nästan rät vinkel.
Blomställningen är flocklik, en i varje
nod, är placerad mellan bladskaften,
nedhängande, konvex, innehåller upp till
20 blommor och frambringar blommor
upprepade gånger. Blomställningsskaftet
är 5-35(-70) x 1,5-3,0 mm, hårigt,
med tunna, kala, 17-20 x 1,0-1,5 mm
blomskaft. Blomknopparna är vita och
runda. Blommorna doftar svagt sötaktigt,
(hållbara ca en vecka i odling). Avståndet
från kronlobernas bas till bikronans
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innerlober är 7-10 mm, kronan är 9-12
mm i diameter. Foderbladen är ovala, 2,5
x 1,0 mm, med rundad spets, med växelvis
placerade enstaka körtlar, kala men med
några få långa hår där foderbladen och
blomskaften korsas.
Kronan är bakåtrullad, vit, har
lansettformade, 9-11 mm långa och skarpt
spetsiga lober. I den fristående delen är
loberna är 7-8 x 4,5-5,5 mm, från sinus
till sinus: 3,5-4,0 mm. Undersidan är kal,
ovansidan täckt av glesa hår upp till 0,3
mm långa. Spetsen är kal, (ca 1 mm lång)
och kanterna fint håriga.

Övrigt att nämna
När vi i Europa upptäckte att denna art
fanns på marknaden, så fanns den till salu
som H. lyi via webbshop hos Asiatica
Nursery i USA, under 2006-2007. Vid ett
besök på en blomstermarknad i Bangkok
i december 2007, träffade Nathalie
Simonsson Juhonewe och jag en man
som odlade hoyor och det visade sig
vara han som hade sålt hoyor till Asiatica
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Foton: Torill Nyhuus

Bikronan är köttig, matt vit till ljust gul,
breder ut sig åt sidorna, är ca 3 mm på
höjden, 6,5-7,5 mm i diameter. Loberna
är placerade i 30-40 graders vinkel från
könspelaren. Ytterloberna är rundade
eller trubbiga, innerloberna skarpt
spetsiga och på ungefär samma nivå
som ståndarsknappsbihangen. Avståndet
centrum–ytterlob: 3,3-3,6 mm, centrumsinus: 1,5-1,8 mm. På bikronans undersida
är avståndet mellan könspelaren och
ståndarknappskjolen 0,6-0,8 mm. Frukter
och frön har inte observerats. Samtliga
mått är angivna utifrån färskt material.
Fritt översatt av Maria Blom

Christinas Hoya rotundiflora när den blommade för första gången i juni 2010. Foto: Christina
Karlsson

Nursery. När jag frågade varför han sålde
en oidentifierad art som H. lyi, så fick jag
svaret att det går lättare att sälja en ny
art om man anger ett namn. Sant, men
jag tycker det är fult att medvetet luras
så. Senare har den mest sålts som H. sp.
Square, men också som H. sp. rectangular
leaves. Troligtvis finns det bara en klon
i omlopp, dvs alla sticklingar som har
spritts härstammar från en och samma
planta. Den kom till odlarna i Thailand
från Burma.
Torill Nyhuus

Så odlar jag Hoya rotundiflora
Jag köpte min rotade lilla stickling i augusti
2009 och då gick den under benämningen
H. sp. Square. Det var egentligen fel
tidpunkt att köpa nya hoyor eftersom jag
snart skulle flytta, men jag tyckte denna
var så söt att jag var tvungen att köpa
den! När jag öppnade paketet och fick se
den tyckte jag ännu mer om den än från
att bara ha sett bilder på den. Fönstren i
min lägenhet var redan fyllda med hoyor i
både två och tre rader, så den här lille (och
en del andra nya sticklingar) fick stå på en
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och växte... Jag kollade dem flera gånger
om dagen och den 16 juni 2010 slog de
ut. Blommorna var ännu vackrare än något
foto jag hade sett. Doften var visserligen
inte så stark, men lite sötaktig och frisk
på samma gång. Den började växa rejält
efter den första blomningen och började
snart se ut som en liten planta på sitt 25
cm höga stöd. Jag upptäckte knoppar på
två blomstänglar i slutet av maj 2011 och
hoppades de skulle hinna slå ut till min
hoyaträff den 11 juni, men den “väntade”
(till mångas förtret) tills dagen efter.

bricka bredvid köksfönstret tills vi flyttade
i november 2009. Efter flytten placerade
jag alla sticklingar i ett källarfönster i ett
rum utan element. Jag kollade dem varje
dag, men det verkade inte som att det
var för kallt för dem där nere. De flesta
sticklingarna fick stanna där och på våren/
tidig sommar 2010 planterade jag om dem
och gav dem ställningar att klättra på och
för första gången började sticklingen växa
och de nya bladen var ju bara så söta!
Ganska snart efter att sticklingen hade
börjat växa upptäckte jag en liten
blomstängel, men jag trodde ju aldrig att
den skulle blomma när den fortfarande
bara var en stickling! Men knopparna växte
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Sedan mitten av oktober bor min planta i
samma källarfönster, men det lilla rummet
har gjorts om till ett rum enbart för hoyor.
Där är betydligt varmare på dagarna
eftersom lysrören värmer, men nätterna är
svala. Nu står inte lilla Hoya rotundiflora
under lysrören utan uppe i fönstret en bit
ifrån lysrören, men det kan ju vara att den
tillgodogör sig det extra ljuset på dagarna
för den har vuxit till sig och blivit riktigt
fin. I skrivande stund har den pyttesmå
knoppar i två blomstänglar och dessutom
två nya små blomstänglar på gång.
Det är en riktigt söt hoya som är väl värd
att odla och dessutom tar den inte så stor
plats.
Christina Karlsson

Foto: Linh Huynh

Pollinarium som är ca 0,75 mm långt. Foto: Torill
Nyhuus

En del säger att denna hoya är kinkig
när det gäller fukt och om du glömmer
vattna skrynklar bladen sig ganska snabbt,
men jag har själv inte haft det problemet
även om jag missade att vattna hoyorna i
källaren. Jag tror att det kan vara för att
där var ganska svalt och kanske även lite
högre luftfuktighet eftersom vi hängde
tvätt i rummet bredvid.
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Foto: Torill Nyhuus

Hoya omlorii (Livsh. & Meve)
L.Wanntorp & Meve

Publicerad i Willdenowia 41(1): 99 (2011)
av Livia Wanntorp och Ulrich Meve.
Insamlad av deWilde & deWilde-Duyfjes.
Fyndplats: Camp Simpang, Gunung
Leuser Reservatet, Aceh, Indonesien.
Namngiven efter Ralf Omlor.
Holotyp: #deWilde & deWilde-Duyfjes
14377 (L)

Kortfakta för Hoya omlorii
Blomfärg: Gul
Blomform: Klockformad
Blomstorlek: Ca 1,3 cm
Antal blommor: Upp till 12 st
Hållbarhet: 2-3 dagar
Blomningstid: Ljusa årstiderna
Doft: Svag eller obefintlig

Utdrag ur vetenskaplig beskrivning
Clemensiella omlorii är en slingrande
planta upp till 10 meter lång. Rötter är
inte utforskade, adventivrötter saknas.
Grenarna är 2-3,5 mm i diameter, med 1018 cm långa internoder samt är massiva.
Bladskivan är elliptisk, med rundad
bas och något sköldformad, 8,1-11.1 x
3,5-6 cm, spetsen 0,7-1,2 cm lång och
kanterna fint håriga. Bladskaften är 2,25,9 cm långa, 1-1,6 mm i diameter och
med en rad av tilltryckt hår på ovansidan.
Blomställningen bär upp till 12 blommor,
blomställningsskaftet är 2-10 mm långt,
1,2-1,5 mm i diameter och med rachis
som inte är förgrenat. Blomskaften är 3,33,8 långa, 1,3 mm i diameter och svagt
fjunhåriga. Foderbladen är ovala, trubbiga,
ca 1,5 x 1 mm, svagt fjunhåriga eller
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Droppar: Nej
Blad: 6,5-12 långa, 3,5-7 breda
Stam: 3,5-6 mm
Växtsätt: Klättrande
Bästa läge: Ljust
Temperatur: Normal rumstemperatur

täckta med små, fina hår. Blomknopparnas
form är rund med något trubbig till skarp
spets med fem skarpt nedåtriktade utskott
vid basen av kronloberna. Kronan är
klockformad, blekt gul till gulgrön, ca
9-12 mm i diameter, öppningen ca 3,5 mm
i diameter, vid basen formad som ett rör
som fortsätter i fem rundade bakåtböjda
lober avsmalnande mot spetsen samt 3-5
x 4,5-5,5 mm vid basen. Kronloberna är
3,2-3,4 x 3,3-3,9 mm.
Bikronan skjuter knappt upp ur kronans
öppning, är ca 2 gånger så lång som
gynostegiet, 2,9-4,0 x 2,0-2,8 mm.
Ståndarknapparna är 1,4-1,9 x 1,0-1,9 mm,
skårorna (guide-rails) 0,4-0,7 mm långa
och i stort sett parallella med gynostegiets

vertikala linje. Ståndarknappsbihangen är
trekantiga, genomskinliga, ca 1/3-1/2 av
ståndarknapparnas längd, 0,6-0,8 x 0,3-0,6
mm, tryckt mot och täcker stifthuvudets
spets. Frukt har inte observerats.
Fritt översatt av Maria Blom
Övrigt att nämna
Släktet Clemensiella beskrevs av Rudolf
Schlechter 1915 och innehöll under
nära hundra år endast en art, nämligen
Clemensiella mariae. Man antog länge att
detta släkte var endemiskt på Filippinerna.
Senare har man hittat plantor på Borneo
och Sumatra som hör till släktet, men
som inte är samma art. 2009 publicerades
denna nya art som Clemensiella omlorii.
Senare DNA-studier har visat att
Clemensiella ligger inom gränserna för
Hoya och flyttades in där 2011 av Livia
Wanntorp och Ulrich Meve. Arterna fick
då namnen Hoya mariae (se presentation
av Clemensiella mariae i Hoyatelegrafen
nr 4, 2010 ) och Hoya omlorii.

Foton: Torill Nyhuus

Nedan: bikronan som annars syns dåligt på
blomman då den ligger försänkt i kronan.
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Ovan: Bild tagen från bilen då Torill hittade Hoya omlorii i Västmalaysia. Mitt på bilden syns den
hängande rankan som Torill fick syn på och som hon sedan klippte en stickling av.
Nedan: Pollinarium från Hoya omlorii. Strecket på bilden motsvarar 1 mm Foton: Torill Nyhuus
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Plantan på bilderna är ytterligare ett
fynd av Hoya omlorii, den första kända
förekomsten från Västmalaysia, som jag
hittade 2009. Jag var ute på bilresa med
Surisa Somadee och hennes man. Vid det
aktuella tillfället skulle de ta en promenad
in i skogen, medan jag valde att sitta kvar
i bilen och vänta. Efter ett tag fick jag
syn på en hängande växt kanske 20-30
meter framför bilen. Fast det såg inte ut
som en Hoya, främst för att den, som jag
uppfattade det från bilen, hade minst tre

blad i varje nod. Till slut blev jag ändå
tillräckligt nyfiken för att kliva ur bilen
trots att luften var full av små knott som
var väldigt aggressiva. Det visade sig
att rankan som jag hade sett bestod av
två stammar som tvinnat ihop sig, därav
synvillan att den hade flera blad per nod.
Det såg fortfarande inte ut som en Hoya
som jag såg det, bladen var lite för tunna
för att kännas rätt, men de påminde mycket
om bladen hos Clemensiella mariae som
jag hade hemma, så jag beslöt att den var
odlingsvärd. Surisa fick den i blom först
och nu i somras blommade den här hemma.
Plantan har identifierats som Hoya omlorii
av Wanntorp & Meve.
Torill Nyhuus
Så odlar jag Hoya omlorii
Denna art är mycket lättodlad. En stickling
rotar sig på en vecka i vatten eller i fuktig
perlite. Den växer förhållandevis fort och
blommar innan det har gått två år. Jag
har haft den en bit in från ett fönster mot
öst och med tillägg av ljus från ljusrör.
Det verkar vara en problemfri hoya än så
länge.
Torill Nyhuus

Foton: Torill Nyhuus
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Foto: Laila Jansson

Hoya fraterna Blume

Publicerad i Rumphia 4:32 (1849) av
Carl Ludwig von Blume. Insamlare: Carl
Ludwig von Blume. Fyndplats: Kuripan,
Java, Indonesien. Namnet betyder
broderlig, nära släkt och syftar på dess
likhet med Hoya coriacea.
Holotyp: (L)

Kortfakta för Hoya fraterna
Blomfärg: Gul krona, benvit bikrona
med vinröd mitt
Blomform: Bakåtböjd
Blomstorlek: Ca 2 cm
Antal blommor: Ca 50
Hållbarhet: 5-6 dagar
Blomningstid: Ljusa årstiderna

Utdrag ur vetenskaplig beskrivning
Grenarna är något vedartade, slingrande
med luftrötter, runda och med 16-22 cm
mellan noderna, ibland något mindre.
Bladskaften är 1-1,5 cm långa och något
fårade på ovansidan. Bladen är motsatta,
mycket utbredda, 10-13,5 cm långa och
5-6,7 cm breda, flata med en liten, brun
körtel på ovansidan, läderartade, blanka,
med ganska otydliga nerver och undersidan
blekt grön. Blomställningsskaftet sitter på
den övre delen av grenar och stammar, vid
sidan av bladskaften. De sitter en och en,
är 5,4-6,7 cm långa, runda, något fjuniga
eller kala. Längst ut är det lite tjockare
och täckt av mycket små, trekantigaovala, trubbiga överlappande och fjuniga
fjäll. Blomflocken är mångblommig.
Blomskaften är 2,7-3,6 cm långa, mycket

14

Hoyatelegrafen nr 1, 2012

Doft: Ja
Droppar: Nej
Blad: 10-18 cm långa, 4-8 cm breda
Stam: 3 mm
Växtsätt: Slingrande
Bästa läge: Ljust, ej direkt sol
Temperatur: Normal rumstemperatur

smala, något grövre längst upp och något
fjuniga.
Blomfodret är femflikigt, undersidan är
fjunig, ovansidan är kal, foderbladen är
4,5 mm långa, sylformade och med tunna
kanter. Kronan är 2,5 cm i diameter,
något tjock, femflikig, undersidan dovt
purpuraktig, täckt med små vårtor och
något skrovlig, ovansidan gul och silkigsammetsartad. Loberna är ovala, skarpt
spetsiga, flata, upprätta eller bakåtböjda.
Bikroneloberna är något uppblåsta, tjocka,
bleka, ovansidan trubbigt kölad, undersidan
fårad med båda kanterna inåtböjda så att
en nästan delad, längsgående klyfta bildas.
Innerloberna är skarpt tandformade och
vilar på ståndarknapparna, ytterloberna

trubbiga
och
något
nedåtböjda.
Ståndarknappsbihangen är trekantiga och
har tunna, krusiga kanter. Pollinierna är
långsmalt jämnbreda, upprätta, flata, med
den yttre kanten genomskinlig och med
basen smalt kilformad De är fästa något
ovanför mitten av den bruna, jämnbreda,
hårda, hopvikta klämkroppen. Stigma är
kort och kantigt.
Fritt översatt av Maria Blom

Foton: Torill Nyhuus

Övrigt att nämna
Den planta vi känner till i odling som H.
fraterna är insamlad av Anthony Lamb i
Ulu Apin Apin i Sabah på Borneo på tidigt
90-tal. Lamb har sedan haft den i odling
under många år. Ted Green identifierade
den eftersom han hade sett H. fraterna på
ett herbarieark i Leiden när han var där
tillsammans med Ruurd van Donkelaar.
Ted Green, Eva-Karin Wiberg och jag fick
sticklingar av Lamb 1997 och från oss
har denna klon spridits som H. fraterna.
David Liddle fick sticklingar både från
Green (IML1633) och Wiberg (IML1676),
så båda två är från samma moderplanta.
Under senare år har flera plantor hittats i
bergskedjan Crocker Range i Sabah. Dessa
liknar vår gamla planta, men avviker i små
detaljer. Vilken som är mest lik originalet,
vet vi inte. Vi vet heller inte om det rör
sig om en eller flera arter. Vi får hoppas att
framtida studier ger bättre besked.
Torill Nyhuus
Så odlar jag Hoya fraterna
Hoya fraterna har jag haft i min ägo
sedan 2006 och jag odlar den i väster utan
skuggning. Den är väldigt tålig och tål
att torka ut trots sina tunna blad, men av
ren bekvämlighet så har jag gett den en
självbevattningskruka.
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Foto: Torill Nyhuus
Pollinarium mäter ca 1,2 mm. Foto: Torill
Nyhuus

Den blommade hos mig första gången
sommaren 2009 och har sedan gjort det
varje sommar. Den har aldrig krånglat
med att tappa knoppar som många andra
hoyor gör utan den kör på. Jag räknade
blommorna i en klase en gång just för
att de blir så bamsestora. Då var det 50
stycken i klasen och det blir lika många
varje gång den blommar.
Laila Jansson
Till höger, överst: en fraterna-lik hoya som
hittats i Crocker Range, Sabah, mitten: en stor
klase i Laila Janssons Hoya fraterna, nederst:
en nyutslagen blomma framför röda knoppar.
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Foton: Laila Jansson

Den växer på riktigt bra och trots att jag är
väldigt snål med att ge näring så skickar
den ut långa rankor som man får vara med
och linda upp. Jag har fått klippa ner den
flera gånger för att den växer så snabbt.

Foto: Torill Nyhuus
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Mina favoriter

text och bilder:Yvonne Frisén

Jag brukar skylla
mitt
hoyasamlande
på
katterna då jag
alltid haft en djungel
hemma. Sedan jag skaffade katter
så försvann de flesta blommorna rätt
snabbt, både i katternas magar och som
massakrerade blad och jordhögar på
golven, men det fanns ett par blommor
som alltid var orörda, bland dom en
stor blomma som jag snott skott från
min svärmor för många år sedan – en
porslinsblomma. Jag började söka på
nätet efter mina blommor och fann en
uppsjö av hemsidor med vackra hoyor
på. Ja, på den vägen är det......

Ett tag kunde jag inte motstå någon
hoya utan köpte allt, men numera har
jag 6 katter (därför är det alltid massa
katthår på blomfoton jag visar) och jag
har insett att ska jag ha något helt, för
en och annan kruka åker ju i golvet,
så får jag jag begränsa mig lite. När
jag fick förfrågan att vara med i Mina
favoriter så tyckte jag att det var väl
en enkel match, men det var inte så
enkelt. Alla mina hoyor är favoriter.
Jag har sållat ut favoriter som H.
lacunosa och H. multiflora m.fl. för att
få ner antalet,annars hade jag kunna
fylla hela tidningen med bara mina
favoriter.

Hoya platycaulis köpte jag
som en rotad stickling full med
blomställningsskaft på Nordiska Trädgårdar och
det dröjde inte många månader innan den började blomma med sina läckra
gröna blommor. Den växer inte så mycket. Jag tror att den bara har fått ett nytt blad
sedan den kom hem till mig, men det gör inget eftersom den blommar så ofta.
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Hoya incurvula är nog min favorit
nummer ett. Den har en söt oansenlig
liten blomma som doftar smörkola.
Min har blommat nästan oavbrutet
sedan den började blomma 2005.
Den verkar inte ha något större krav
på väderstreck för den blommar
och växer både i norr-, öst- och
söderfönster. Den har fått torka så att
bladen har varit alldeles skrumpna
och fått för mycket vatten så att den
nästan ruttnat, men den fortsätter
att växa och blomma. Dock gjorde
den ett lite längre uppehåll med
blomningen när den fick för
mycket vatten.
Hoya siamica fick jag som
en bonus vid något hoyaköp och
jag tyckte att själva plantan var lite
småtråkig. När den väl slog ut sina
stora vita blommor och spred en doft
av nyplockade smultron så var det
en positiv överraskning. Min gamla
planta har tyvärr givit upp och jag har
nu startat om med ny stickling som
jag väntar spänt på att den skall bli
så stor att den börjar blomma.

Hoya ’Mathilde’ med sina stora
klasar med ludna blommor och
de små söta bladen är också den
en favorit. Jag tycker det är en
lättskött hoya som gärna belönar
en med blommor.
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Hoya pandurata med sina gula
blommor är en klar favorit då jag
gillar gult, den var lite trög att
komma i gång att växa hos mig, men
när den väl kom igång så började
den att blomma rätt så snabbt. Den
blommar ofta och med flera klasar
samtidigt.

Hoya pubicalyx ’Royal Hawaiian
Purple’ är en favorit. Den är inte en
trogen blommare hos mig, så jag blir
aldrig besviken när den sätter sina
vackra knoppar som skiftar i allt från
vitt till mörkt, mörkt rosa tills den
slår ut och får blommor i skiftande
olika rosa nyanser en del så mörka så
att de ser svarta ut.

Hoya davidcummingii. ”Lille David”
tog lång tid på sig för att blomma
hos mig, men när den väl började
blomma så blommar även denna
nästa oavbrutet med sina söta rosa
och gula blommor och sprider en
doft av smörkola. Det var värt att
vänta för blommorna är så söta.
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Hoya sp. Sulawesi IPPS 8860 gillar
jag trots att den har väldigt små men
söta blommor. Den blommar ofta
och ibland med många klasar i olika
färger. En lite ljusare rosa och en lite
mörkare rosa nyans, först så trodde
jag det berodde på ljusförhållandena
men sedan upptäckte jag att den även
hade olika färger åt samma håll. Jag
var tvungen och linda upp den från
sin spira för att se att det inte var två
olika som jag satt ihop, men det är
från en och samma stickling.

Hoya rubida (PNG 4) även denna
är en som inte blommar troget utan
lite då och då ibland med år emellan,
men den är ändå en favorit då den
har så vackra blommor med sin
kontrast mellan mörkt och ljust rosa
blommor.

Hoya bordenii var en riktig tråkhoya
tyckte jag tills den blommade första
gången. En hoya jag fick hem från
David Liddle och som var trögrotad
och stod och såg likadan ut i 4 år,
tänkte kasta den men då upptäckte jag
blomknoppar på den. Den blommade
med 1-2 klasar 6 gånger på raken och
började växa när den blommat klart.
Nu sätter den knoppar lite då och då
jag tycker blommorna är så vackra!

2123

Min hoyaresa till Sverige
Av Surisa Somadee, fritt översatt av Jeanette Karlsen

I förra numret berättade Surisa om sin resa till Sverige. Eftersom hennes
reseberättelse inte fick plats så fortsätter den här.....

Sedan fortsatte vi vidare till Carina
Svensson i sjöstaden Hjo. Naturen här är
fantastiskt vacker. Margaretha Alm kom
också på besök så vi hade mycket tid för att
prata. Hon var den första svenskan som jag
lärde känna för många år sedan och jag har
länge bytt hoyor med henne. Jag har aldrig
träffat henne förut utan bara haft kontakt
med henne via e-post som vi skickat runt
halva jordklotet till varandra. Vi åt alla
en god middag på kvällen. Carina gillar
att laga mat precis som jag och vi pratade
mycket om matlagning. Jag hoppas att jag
en dag får laga riktig thaimat till Carina

i Thailand. Jag och
Carina tog också en
tur i skogen för att
plocka kantareller.
Det var verkligen roligt. Vanligtvis när jag
är ute i djungel tittar jag inte ner utan upp
efter hoyor, men den här gången tittade jag
bara ner på marken efter svamp. Jag hoppas
att jag får ta med henne ut i den riktiga
djungeln hemma där det är lite jobbigare
att vandra. Här i Sverige är skogen mycket
lättare att ta sig fram i. Jag skulle kunna
gå runt och plocka kantareller tills det blev
mörkt.

Den vackra naturen i Hjos omnejd är annorlunda mot de thailändska djunglerna. Här gillade Surisa
att plocka kantareller.
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missa hennes hoyarum, så fint med alla
hoyor som slingrar sig precis som i en
djungel. Här fick jag se Hoya fusca i blom.
Den lyckas jag inte få i blom hemma i
Thailand. Hon har så stora fönster med
massor av hoyor i. Jag skulle också vilja ha
hoyorna i mitt hem istället för att behöva
gå ut till växthuset. Alla bladen var rena
och oskadda och inga fåglar i krukorna
eller fjärilslarver på bladen. Massor av
friska plantor, i amplar, hängde ner som
vattenfall i paradiset.
Hoya burmanica i blom hemma hos Carina
Svensson.

Nästa dag åkte vi hem till Jeanette Karlsen
i Mariestad. Hon hade ett fint hus precis
som Torill sagt. Det stora vardagsrummet
hängde ihop med de andra rummen i en
öppen planlösning. Jag ville absolut inte

Hemma hos Agnetha Wolgast Widell i
Väse tittade jag på hoyorna som slingrar
sig i köket. Hoyor klättrade i belysningen
och blommade också. En blommande Hoya
’Minibelle’ hängde ner ifrån taket. Hoya
acicularis slingrade sig genom rummet
som spindelmannens tråd. Här fanns också

Foton : Surisa Somadee

Agnethas charmiga växthus där hon odlar bl.a. tomater.
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en massa Saintpaulior. Tyvärr hann vi inte
stanna så länge för att titta på allt. Vi reste
vidare till Elisabeth Liljebjörn i Karlstad.
Torill gjorde iordning en liten ”fotostudio”
för att fotografera Hoya microphylla som
stod i full blom. Jag har aldrig träffat någon
som har så enkla svar som Elisabeth. En
gång när vi pratade i telefon berättade jag
att jag hade problem med en stor påfågel
som flög omkring i mitt växthus och
välte ner krukor. – Skjut fågeln! svarade
Elisabeth. Vad vi skrattade.
Nu har jag en idé om hur jag ska göra
med Thailand Hoya Club. Vi ska ha en
styrelse precis som SHS. Vi ska göra
den första hoyatidningen i Thailand.
Vi ska ha ett möte, där vi inte bara ska
prata om våra erfarenheter, utan jag ska
ha en presentation och berätta om min
hoyaresa till Sverige och berätta om er!
Jag ska berätta om SHS som är en så stor
hoyaförening internationellt sett. Jag ska
berätta att det är många svenskar som
älskar att odla hoya.

Foton : Surisa Somadee

Eftersom Surisa odlar sina hoyor utomhus har
hon problem med bl. a. sniglar. Det är knappast
ett bekymmer för oss svenska hoyaodlare som
odlar våra hoyor inomhus.

Hoya archboldiana i blom hemma hos Agnetha
Wolgast Widell.

I Thailand är det mycket vanligare att man
samlar/odlar orkidéer än hoya. De flesta
som är engagerade i hobbyodlarföreningar
sysslar med orkidéer. Jag ska försöka att
få asiaterna att ta till sig hoya också, så att
de inte bara har plats för orkidéer i sina
hjärtan.
Ps. Vet ni att under alla resor som Torill
har gjort till Thailand, så har hon aldrig
varit i centrum av Bangkok och jag var
heller aldrig in till centrum av Stockholm
någon gång under mina sex veckor i
Sverige. Varför ska vi ödsla tid på att se
vad människor har byggt upp när vi kan
vistas i naturen och se allt det vackra som
den skapar alldeles själv? ■

Jag önskar hoyavänner att brevväxla med,
då jag inte använder Internet. Jag söker
någon jag kan byta sticklingar med.
Hälsningar Jane
Jane Ljung
Snickartorpsvägen 7
711 72 Vedevåg
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2011 – ett händelserikt hoyaår!
Text och bilder: Christina Karlsson

I november 2009 flyttade mina hoyor in i
ett hoyavänligt hus med stora, ljusa fönster
åt alla väderstreck. I början stod hoyorna
ganska glest i fönstren och så kan ju inte en
riktig hoyatok ha det! Under 2010 tillkom
det fler och intresset vaknade till liv igen,
men det var först 2011 som det drog
igång ordentligt och det blev ett mycket
produktivt och händelserikt hoyaår. Lite
av det tänkte jag berätta om här.
Hösten 2010 köpte jag jordgubbskrukor i
plast i tre våningar som gick att dela. I den
ena satte jag ett flertal tunnbladiga hoyor
som fick klättra på ditsatta hemmagjorda
bågar och som de växt och blommat! Det
är snart ett enda virrvarr, men ett trevligt
Christinas jordgubbskrukor fyllda med olika
kloner av Hoya lacunosa.

Hoya glabra hos Lehel på Bohus perenner.

sådant! I den andra krukan satte jag inga
hoyor förrän i maj 2011 och då fylldes den
med 13 olika lacunosa och dessa har vuxit
bra och de verkar också trivas på hyllan
innanför söderfönstret bakom eriostemmor
och andra soltåliga hoyor.
I början av april körde vi till Småland och
hämtade flera större plantor. Jag fick även
nygrodda hoyafrön med mig hem och
det är verkligen spännande att följa deras
utveckling. Fröna kommer från Thailand
och ingen vet vilka föräldrarna är! Jag
gissar att det kan vara Hoya memoria och
Hoya lacunosa, men tiden får utvisa vad
det blir av de 16 plantorna.
Under påskledigheten tog vi en tur till
Bohus Perenner och det är alltid lika kul
att se Lehels härliga ”kaos” bland alla
hoyorna. Det är en underbar syn och jag
trodde jag tog foton i hans växthus, men
det blev bara blomfoton, bl a på hans
vackra Hoya glabra. I början av maj
läste jag av en slump en annons på SHS:s
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I slutet av maj var det dags för en hoyaträff
hos Arne Kastberg i Varberg och sedan hade
jag en hoyaträff hemma hos mig den 11
juni. Det kom en hel del hoyaintresserade,
både redan kända och icke kända. Hela
dagen gick alldeles för fort och både jag
och sambon glömde ta foton. Mina hoyor
var lite ”taskiga” för det var många som
hade sprickfärdiga knoppar, men ingen
behagade slå ut – förrän dagen efter!

Christina reder ut virrvarret i sin nyinförskaffade
Hoya carnosa. Nedan: Hoyaträff hemma hos
Christina.

hemsida. Det fanns en stor Hoya carnosa
som skänktes bort p g a allergi inte långt
ifrån oss… Den var så stor att det var
problem att få plats med den på ett stort
släp inlindad i en stor presenning. Väl
hemma tog det oss drygt 4 timmar att linda
ut hela hoyan. Vi klippte fina sticklingar
och den största delen gjorde vi om till en
fin hög planta på två smidesspaljéer och
den fick agera julgran nu under julen.
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I början av juli bar det iväg till Kerstin i
Örkelljunga och det blev långa stunder ute
i hennes två välfyllda växthus, men även
en hel del äpplepaj med vaniljsås slank
ner.
En vecka efter träffen hos Kerstin var vi
ett gäng som tog oss till Bohus Perenner
en sista gång innan de flyttade och i
början av augusti var det dags för SHS:s
hoyamöte. Det var intressant att se hur det
hade gått för Nathalie, men även Surisa
Somadee från Thailand var där och visade
bilder på ”vilda” hoyor och både Nathalie
och Surisa visade hoyor som hamnade på

Det var mycket jobb innan det var klart
och hoyorna kunde flytta in. Där bor nu
drygt 160 hoyor och alla verkar de trivas
under lysrörsbelysningen för det växer
och blommar lite överallt. Hoya griffithii
blommade lagom till nyår och doftade
såååå gott!
Till min träff bjöd jag in bl.a. Berit
Carlgren som svarade att hon tyvärr inte
kunde komma, men hade jag vägarna förbi
var jag välkommen in. Jag kör förbi där
varje dag så i mitten av november körde
jag dit. Det blev många trevliga timmars
prat om både hoyor och annat. Besöket
hos Berit blev en trevlig avslutning på ett
händelserikt hoyaår! ■

Christinas hoyarum i källaren som stod klart i
oktober förra året.

önskelistan… Många nya hoyor fick även
följa med hem den dagen.
I mitten av oktober fick jag och en
hoyakompis ett ryck och körde till Småland
på en träff hos Millaray. Det blev en liten
skara, men vi hade mycket trevligt och det
var även intressant att höra historier från
hennes hemland Chile. På vägen hem från
Småland hade jag ett mycket nära möte
med en älg, men hann precis bromsa i tid.
Jag hade länge velat se en älg i det vilda,
men det var inte riktigt så jag hade tänkt
mig det! I somras var det en del som ville
komma på min träff, men som inte kunde
då så jag gjorde en ”repris” av den i slutet
av oktober och nu kom jag ihåg att ta
lite foton. Jag överraskade och bjöd bl.a.
på mini-semlor. Inför denna träff hade
vi hunnit renovera färdigt ett litet rum i
källaren som blev mitt egna lilla hoyarum.

Saknar du någon tidigare årgång av
Hoyatelegrafen? Då kan du beställa
kompletta årgångar från åren 2006 till
2011. En komplett årgång från 2010 eller
tidigare kostar 20 kr + porto. En komplett
årgång från 2011 kostar 80 kr + porto.
Om du vill beställa tidningar kontakta
utskicksansvarig
Carina
Svensson.
Kontaktuppgifter finns på sidan 39.

I almanackan som skickades ut till SHS
medlemmar i december förra året blev
det fel i bildtexten till juli månads bild.
Fotografen skall vara Catarina Andersson.
Dessutom föll ett a ifrån artnamnet som
alltså skall vara Hoya archboldiana.
Redaktionen beklagar det inträffade och
gratulerar Catarina och övriga vinnare till
ett fritt medlemskap 2012.
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Ett lyckat år i Papua Nya Guinea
Text och bilder: Nathalie Simonsson Juhonewe

Nu har det gått ett helt år sen mitt
projekt började officiellt här i Papua Nya
Guinea. Du har nog läst om de spännande
fältexpeditionerna i tidigare nummer av
Hoyatelegrafen, dit inga botanister har
åkt för att leta efter hoyor tidigare. Jag har
också berättat om hur skugghuset växte
fram under flera månader av byggande.
Projektet fick ett erkännande när det vann
första pris i Jordens Kvinnor på Alla
Hjärtans Dag. De bjöd mig på en veckas
hemresa till ett -20 gradigt Sverige så att
jag skulle få ta emot priset. (Läs mer om
Jordens kvinnor på: www.jordenskvinnor.
se) Priset blev en milstolpe och väckte
ett stort intresse hos media. Man skrev
om projektet i bland annat Aftonbladet,
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Göteborgs Posten, Trollhättans Tidning,
Naturkompaniets egen tidning och Good
News Magazine.
Dessutom har SVT följt projektet i nästan
två år. Det missade nog ingen som var med
på Hoyaträffen i Stockholm sommaren
2010, när SVT var med och filmade.
Nu i höstas så kom ett SVT-team hit till
PNG för att filma det sista och inspelningen är avslutad. Jag har översatt allt material
åt dom på den lilla fritid jag haft på kvällar
och helger. Så nu jobbar de febrilt med
att skapa flera avsnitt som de kommer att
visa på TV och på Internet (www.svtplay.
se). Många har frågat om när programmen
kommer att sändas. SVT hade hoppats
på att kunna sända nu till våren men det

Vi har hittat en ny art på Huonhalvön på 1500
meters höjd. Den har en mycket speciell bikrona
som markant skiljer sig från andra hoyor. Den
har en ljuvlig, söt doft och håriga blad på helt
hängande rankor som Hoya linearis. En klar
favorit!

hinner de nog inte. Preliminärt är det sagt
att de kommer att sändas nästa höst.
Men alla djungelexpeditioner hittills då?
Många har undrat hur många platser jag
har besökt och hur många hoyor som jag
har hittat. Speciellt undrar många förstås:
”Hur många nya arter har du hittat?”.
Expeditionerna har varit mycket lyckade,
med ett enda undantag: fältarbetet vid
PNG:s högsta berg, Mount Wilhelm. Där
vandrade jag i flera dagar mellan 2800 och
3600 meters höjd utan att hitta någon hoya.
De flesta hoyor trivs nämligen bäst under
2000 meter. Hittills har jag bara hittat en
viss typ av hoyor vid 2500 meters höjd
eller högre: Hoya solaniflora och snarlika
arter. Men på Mount Wilhelm var det så
kallt, även på dagen, att inte ens den ville
växa där. Jag tror inte ens att det blev +15
grader på dagen.
Hoya solaniflora verkar växa i kolonier
på bergstoppar och bergåsar. Hittar man
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jag lågt räknat att det är minst 45 arter,
fördelat på 6 Dischidia och 39 Hoya. Utav
dessa verkar det vara en ny Dischidia, sju
bekräftat nya hoyor och ytterligare sju
potentiellt nya hoyor.

Hoya solaniflora, NS11-285, från Jiwakaprovinsen. Den har enfärgad gräddgul bikrona.
Den Hoya solaniflora som växer på Mount
Gahavisuka i grannprovinsen har däremot
bikrona med rosa mitt, precis som den som har
spridits i odling av David Liddle.

Oftast hittar vi fyra till sju arter på varje
plats. Men resan på kanot till träskbyn i
Västprovinsen förra våren frambringade
otroliga 15 arter av vilka sex är potentiellt
nya arter! Ändå har vi bara hunnit skrapa
på ytan i enstaka små områden av landet.
Vi planerar att åka på fältexpedition varje
månad projekttiden ut över hela landet,
med fokus på avverkningsområdena. Det

en koloni så ser man dem slingra sig
fram överallt, på allting. Uppe i träden,
på trädstammarna, på buskarna och över
mossorna. Men det gäller att hitta exakt det
ställe där de etablerat sig, för varje koloni,
eller population, är ofta begränsad till små
områden. Jag hittade Hoya solaniflora,
på exakt samma plats som David Liddle
hittade den, på Mount Gahavisuka i Östra
Höglandsprovinsen nu i december. Sedan
hittade jag den igen några dagar senare i
Minj i Jiwaka-provinsen, inte långt bort
ifrån Mount Gahavisuka men blomman
är lite gulare och saknar den rosa färgen. I
övrigt ser de väldigt lika ut. Sedan hittade
jag något liknande på Huon-halvön, utan
blommor.
Totalt har vi gjort 23 fältexpeditioner och
samlat in över 500 plantor. Hur många
arter är svårt att bedöma innan de behagat
blomma. Speciellt arterna inom sektionen
Eriostemma ser nästan identiska ut utan
blommor. Men utifrån växtsättet bedömer

30

Hoyatelegrafen nr 1, 2012

Ser du Hoya solaniflora på det här trädet?

Jag med några av dagens fynd av Hoya ute i
djungeln tillsammans med en orkidéforskare.

ska därför bli spännande att se vad vi hittar
under 2012!
Nästa fältexpedition på schemat är
ingen mindre än Wariadalen i februari!
Botanisten Rudolph Schlechter hittade
många arter där som inte har hittats igen
på 100 år, bl.a. Hoya piestolepis verkar
se ut som en röd Hoya hypolasia och så
den märkliga Hoya wariana med bladverk
som granbarr. Håll tummarna för att vi
hittar dem och många andra arter!
Dessutom hände något annat under
sommaren 2011. Min arbetskamrat och
guide, Foreting Juhonewe, fångade mitt
hjärta. Han friade under hösten och jag
svarade ja direkt. Så nu är han inte bara
min guide utan också min make.
Tack för att ni är med och gör det möjligt
för oss att hitta nya arter och rädda dem
från utrotning! Dessutom får ni fler arter
att samla på! ■

Foreting och jag i Mount Wilhelm på 3600 meters
höjd. Inga hoyor, bara spöregn, isande kyla och
massor med vackra pyttesmå orkidéer.
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Tid: Lördagen den 14 april kl. 16.00.
Plats: Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan, Älvsjö.
Vi anvisar lokal i vår monter A04:19 i A-hallen. Det går också bra att fråga i FOR:s
informationsdisk. Vill du delta vid årsmötet men inte besöka mässan, kontakta vår kassör,
Gisela, för inträdesbiljett i god tid före mässan. Förslag till valberedningen lämnas till
Maria Hovland eller Anders Gustavsson senast 15 mars. Adresser finns på näst sista
sidan. Efter årsmötet bjuder vi på fika med sedvanligt lotteri.
Hjärtligt välkommen önskar styrelsen
Dagordning för årsmöte i Svenska Hoyasällskapet 14 april 2012
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Godkännande att kallelsen till årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011
8. Ekonomisk rapport för 2011
9. Revisionsberättelse. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2011
10. Förslag till stadgeändring
Andra läsningen av stadgeförslag till § 4g. och 5c. angående valberedningen
11. Val av styrelse
a. Val/omval av tre ledamöter på två år
b. Val av en suppleant på två år
12. Val av revisor samt revisorsuppleant på ett år
13. Val av valberedning
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året
15. Fastställande av medlemsavgift för 2013
16. Propositioner, motioner och övriga ärenden
Proposition - förslag till bidrag till fonden för bevarande av hoyasläktets mångfald
17. Mötets avslutande
Förslag till stadgeändring (10.) andra läsningen
Bakgrund: I §5c. sista raden står det nu: ”Val av valberedning intill nästkommande
årsmöte” Vi anser att detta är en otydlig formulering och att valberedningsarbetet kan bli
lättare om vi väljer endast en ledamot varje år med en mandattid på två år och att den som
sitter sitt andra år blir sammankallande. På så sätt kan detta uppdrag få bättre kontinuitet
vad gäller kunskap om valberedningens uppgifter. Se forts nästa sida!
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Forts. förslag till stadgeändring
(10.) andra läsningen
Förslag till ändringar:
En ny punkt, §4g. läggs till:
Valberedningen ska bestå av två ordinarie
ledamöter och en suppleant. Mandattiden
är två år för ordinarie ledamot varvid
en ledamot välj vid varje årsmöte.
Sammankallande är den som suttit längst
i valberedningen. Suppleant väljs på ett
år. Valberedningen ska förbereda val inför
nästa årsmöte. Styrelsen ska i god tid före
årsskiftet informera valberedningen om
vilka i styrelsen som står i tur att avgå.
Sista punkten under §5c. ändras till:
Val av valberedning och valberedningssuppleant.
Styrelsen

Proposition (16.) - Förslag till
bidrag till fonden för bevarande av
hoyasläktets mångfald
Bakgrund: I samband med att Sydsvenska
Hoyasällskapet uppgick i Svenska
Hoyasällskapet fick vår förening överta
tillgångar på ca 38 700 kr.
Styrelsens förslag:
Styrelsens förslag är att låta 15 000 kr av
detta belopp utgöra ett bidrag till fonden
för bevarande av hoyasläktets mångfald.
Styrelsen

------------------------------------------Svenska Hoyasällskapet
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Nordiska trädgårdar, Stockholmsmässan, Älvsjö den 12-15 april 2012
Välkomna till Svenska Hoyasällskapets monter A04:19 i
A-hallen. Där får du träffa medlemmar, se ett stort antal
blommande hoyor och även utöka din egen samling med
sticklingar som finns till salu. Du kan ställa frågor om
odling, förökning och ohyrebekämpning. Ett föredrag om
hoyor kommer att hållas. Vid tidningens pressläggning
är tid och plats inte fastställt. Håll utkik på vår webbplats för
mer information eller fråga oss i montern på mässan. I samband med
mässan kommer föreningen att ha sitt årsmöte i mässans lokaler den 14
april kl. 16. För närmare information om möteslokal, kontakta någon
i montern. På sidan 33 hittar du en rabattbiljett till mässan, med den
kan du besöka mässan för endast 90 kr. Vill du använda den måste du
klippa ut den och lämna den i biljettkassan. Kopior godkänns inte.
Entréavgift: Vuxna 140 kr.
Varmt välkomna!

----------------------------------------------

Hitta till Stockholmsmässan
Med bil:
Enklast kör du E4/E20 och följer
skyltar mot Mässan/Älvsjö. Det finns
ca 3500 parkeringsplatser, varav 20 för
funktionshindrade. Parkeringsavgiften är
30 kronor i timmen eller 90 kronor för ett
dygn.
Med SL:
Pendeltåg från Stockholms central mot
Älvsjö station avgår 8-12 gånger i timmen
från plattform 13 och 14. Resan tar endast
9 minuter.
Öppettider
Torsdag - söndag: 09.00-18.00
Foto: Engerdahls, Källa: Stockholmsmässan
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Mer information hittar du på:
http://www.nordiskatradgardar.se

Under våren 2012 kommer Svenska Hoyasällskapet att medverka vid nedanstående mässor och
utställningar. Du är hjärtligt välkommen att träffa oss. Vi kommer att visa blommande hoyor och svara
på frågor om odling m.m. Det finns även möjlighet att köpa sticklingar.

Umeå
Nolia Trädgård & Antik 2012 äger rum 27-29 april. Öppettider: 10-17. Entré 80 kr,
ungdom 13-17 år 20 kr. Barn upp till 12 år går in gratis i målsmans sällskap. SHS har
monter där, rådgivning och kommer även att hålla ett föredrag under helgen. Väl mött i
Umeå! Kontaktperson: Maria Boström, maria.bostrom@nordsverige.se.
Linköping
Jättegrönt arrangeras i Gamla Linköping den 6 maj. Där sker försäljning av växter. Det
blir trädgårdsvandringar och man kan få tips om byggnadsvård mm. Gratis entré. Vi
hoppas på bra väder i år och hälsar er välkomna dit. Vi, Birgitta Hellström och Britt Widh
finns på plats mellan 10 och 15. Kontaktperson: Birgitta Hellström, birgitta.hellstrom@
visit.se.
Göteborg
Lisebergs trädgårdsdagar äger rum 10-13 maj. Öppettider är torsdag: 12-18 och fredagsöndag: 10-18. SHS har en monter där med rådgivning och försäljning av sticklingar. Väl
mött på Liseberg! Kontaktperson: Carina Svensson, carina.sv@telia.com.
Rättvik
Dalarnas Trädgårdsmässa 19-20 maj. Plats: Stiernhööksgymnasiets Körhus i centrala
Rättvik. Öppettider är lördag: 9-16 och söndag: 10-16. Entré: från 17 år: 75 kr, barn 7-17
år: 10 kr. Tvådagarsbiljett: 100 kr. Kontaktperson: Maria Blom, maria-blom@telia.com.
Timrå
Medelpads trädgårdsmässa 26-27 maj. Vid tidningens pressläggning är det inte fastställt
om SHS kommer att delta. Håll utkik på vår webbplats för mer information.
Malmö
Garden show äger rum i slutet av maj. Vid tidningens pressläggning är inte detaljerna för
mässan fastställda. Håll utkik på vår webbplats för mer information.

Vad vill du få ut av ditt medlemskap? Vilka aktiviteter tycker du att vi ska ägna oss åt och
hur ska de utformas? Kom med förslag till kommande verksamhet. Skicka dina förslag
till Maria Blom (kontaktuppgifter på sid. 39) så tar vi upp frågan på årsmötet.
Styrelsen
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Foto: Torill Nyhuus

Hoya ignorata T.B.Tran & al.
Publicerad i Novon 21(4) 508-514 i
december 2011. Har hittats i Vietnam,
Thailand, Malaysia och på Borneo.
Blommorna är mycket små och bl.a.
bikronan avviker starkt från övriga kända
hoyor, men man har med DNA-studier
fastställt att den hör hemma i släktet
Hoya.

Nathalie hade med denna planta av Hoya
ignorata på våra stora medlemsträffar under
augusti 2011. Hela blomklasen är inte större än
en tumnagel.

Följande arter har publicerats i Fraterna
24(4) (2011):
Eriostemma badaensis Kloppenb. &
T.Green
Eriostemma badaensis kommer från
en by som heter Bada. Den påminner
om Eriostemma coronaria, men några
karaktärer avviker, framför allt är
blomman mycket större, 5 cm i diameter.
Det framgår inte av publikationen vilket
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land den kommer ifrån. Efter förfrågan till
Kloppenburg har vi fått reda på att den är
insamlad på Sulawesi 1993.
Hoya skinneriana Kloppenb. &
Wayman
Hoya skinneriana har under många år
cirkulerat som H. sp. DD’s Big One.
De flesta har nog antagit att detta var en
kultivar, men Kloppenburg hävdar att det
är en egen art, även om han inte vet vilken
ort eller vilket land den kommer ifrån.
Hoya bandongii Kloppenb. & Ferreras
Denna art med insamlingsnummer UF
770, har samlats in av Ramon Bandong
och Ulysses Ferreras på Mt. Kanlaon på
Negro Island på Filippinerna. Ramon
Bandong är chef för Diliman herbarium
vid Unviversity of Philippines, där
Ferreras förvarar sitt fältmaterial. Arten
har fått namnet efter Ramon Bandong.
Hoya isabelaensis Kloppenb. & al.
Denna art har samlats in av Ulysses
Ferreras längs älven Dicatayan i Isabela
provinsen på Luzon, Filippinerna i februari
2010.

Foto: Ted Green

Hoya sapaensis T.B.Tran & Rodda
Publicerad i Annales Botanici Fennici
48(6) 511-513 (2011). Insamlad i Sapadistriktet i Lao Caiprovinsen i Vietnam,
13 september 2005. Publicerad från
herbarieark.

Eriostemma badaensis

Hoya skinneriana. Foto: Torill Nyhuus

Hoya santiagoi Kloppenb. & Siar
Insamlad av M. Santiago vid Bimangoan
1957. Bikronan liknar den hos Hoya
monetteae medan kronan är mindre och
bladen är helt annorlunda.
I Fraterna 24(4) 2011 finns också en del
rättelser. I nr 14(2) 2001 publicerade
Kloppenburg ett nytt släkte, Eriostemma
och flyttade de flesta hoyor som hörde till
sektionen Eriostemma inom Hoya till detta
nya släkte. För Hoya guppyi blev flytten
ogiltig pga felaktig angiven auktor och för
Hoya lauterbachii angavs fel publikation,

se vidare i Hoyatelegrafen nr 4, 2009.
Dessutom flyttades Hoya pulgarensis utan
att ha en giltig publikation som Hoya,
eftersom beskriving på latin saknades.
Denna har nu fått en ny publikation som
Eriostemma pulgarensis Kloppenb. &
Gilding. I tillägg flyttar han även Hoya
grandiflora och Hoya zollingeriana till
Eriostemma: Eriostemma grandiflora
(Blume ex. Decne.) Kloppenb. & Gilding
och Eriostemma zollingeriana (Miq.)
Kloppenb. & Gilding.
För några namn som har publicerats med
felaktig ändelse och som kan rättas utan ny
publikation anges också korrekt stavning.
Hoya cembra ska skrivas Hoya cembrae
(namngiven efter Kloppenburgs dotter
Cembra). Hoya golamcoiana ska skrivas
Hoya golamcoana. Hoya juannguoiana
ska skrivas Hoya juannguoana. Hoya
stoneiana ska skrivas Hoya stoneana.
Dessutom finns en rättelse på bladmåtten
för Hoya carmelae, de är 1,4 cm långa och
0,9-1,0 cm breda.
Torill Nyhuus

Foto: Nathalie Simonsson Juhonewe

Till minne av
Simeona V. Siar

Strax före jul mottog vi den tråkiga
nyheten att PhD. Simeona V. Siar gått
bort. Under flera år har hon kämpat mot
cancer. Hon har arbetat som forskare vid
University of Philippines, vid Institute of
Plant Breeding, College of Agriculture i
Los Baños. Hon har haft Hoya som ett av
sina huvudintressen och arbetsfält och har
tillsammans med Dale Kloppenburg m. fl.
givit namn åt många nya arter under den
senaste tioårsperioden. Många av dem har
hon själv samlat in under fältexkursioner.
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Lokalombud i Sverige

Lokalombud i Norge

Medelpad
Marie Holmberg, Bergeforsen
Tel: 060-57 00 14
hoya_marie@hotmail.com

Oppland
Håkon Grøn Hensvold, Skreia
Tel: 61163243
haakon@hensvold.no

Mälardalen
Malin Gunnarssom, Saltsjö-Boo
Tel: 08-644 25 32
b.malin@hotmail.com

Buskerud
Turid Johansen, Lier
Tel: 31025363
turid.johansen@lifi.no

Närke
Solveig Medberg, Örebro
Tel: 070-225 31 93
solveig.medberg@bredband.net

Oslo
Mona Handeland
Tel: 22324619
mona_handel@hotmail.com

Skåne
Maud Johansson, Helsingborg
Tel: 0707-44 59 83
maud.joh@telia.com

Telemark
Wenche Gunstad, Porsgrund
Tel: 35571214
wgunstad@online.no

Småland
Ulla Nordholm, Korsberga
Tel: 0383-840 84
u.nordholm@live.se
Värmland
Elisabeth Liljebjörn, Karlstad
Tel: 054-202 21 92
elisabeth.liljebjorn@comhem.se
Västerbotten
Majken Schobius, Täfteå
Tel: 090-510 81
majken@schobius.se
Västergötland
Camilla Sjöholm, Borås
Tel: 033-15 71 31
camillasjoholm@hotmail.com
Ångermanland
Christina Tellebo, Sollefteå
Tel: 070-258 06 09
christina.tellebo@telia.com
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Innehåll
Vi presenterar bland annat H. ilagiorum, H. chlorantha var. chlorantha och
H. flagellata. Vi blir mycket glada om
du kan bidra med en odlingsberättelse
och bilder.
Dessutom har vi de fasta rubrikerna
Frågor och svar, Bytesbörsen, m.m.
Hör gärna av dig om du har önskemål
om arter eller annat du vill veta mer
om.
Presstopp 10 april
Allt material skickas till Jeanette Karlsen. Tidningen kommer att skickas ut i
slutet av maj.
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