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LANDSKAPSVÅRD.

Vår tid kännetecknas mer än någon annan tidsepok av en långt
driven exploatering av landskapet och av naturtillgångarnas ut¬
nyttjande i ekonomiskt syfte. Bergens dolda skatter brytas som
aldrig förr. Vi utvinna järn, koppar, bly, silver och guld; cement¬
industrierna växa, och kalkbergens värde ökas; skifferoljan ger
vår samfärdsel ett värdtefullt tillskott i avspärrningens tider och
t. o. m. torvmossarna lämna ett eftersökt bränsle. Skogarna lämna
oss sin tribut i ersättning för den stenkol vi ej kunna införa, och
de ge oss både fast och flytande bränsle till våra motorfordon. De
ädla lövträden få ersätta de utländska träslag, som ej kunna im¬
porteras, och ekarna få lämna det garvämne, som vår läderindustri
fordrar. Den elektriska kraften blir alltmera efterfrågad, det ena
vattenfallet efter det andra fångas i betongdammar och tuber, för
att ledas ner i turbinen. Vårt vägnät anpassas efter bilismen. De
gamla idylliska vägarna, som ringlade fram genom landskapet
från by till by, från kyrka till kyrka, backe upp och backe ned,
ersättas av moderna betongvägar med långa raksträckor, höga
bankar och djupa skärningar — vägar som sikta på avlägsna mål,
och som ofta dragas fram oberoende av landskapet och bygden.
Även modernäringen industrialiseras. De öppna dikena läggas
igen, för att de moderna motorredskapen skola kunna utnyttjas
till sin fulla effekt. Låglänta marker och grunda sjöar dikas ut,
de slingrande bäckarna ersättas av raka avloppsgravar, vid vilka
pilar och alar äro bannlysta. Hagmarkerna kalhuggas till kultur¬
beten.
Î

Denna rationalisering och industrialisering på olika områden
tillför den enskilde och landet stora ekonomiska värden, men den
utgör samtidigt ett hot mot dess skönhetsvärden. År för år bli vi
fattigare på de rikedomar, som vi vant oss att anse som självklara
nationaltillgångar: ett vackert land älskat av oss själva och be¬
undrat av andra. Vi bli varse den ena outplånliga skönhetsfläcken
efter den andra. Vi vänja oss vid den första, vi vänja oss vid nästa,
och till slut tro vi att det måste se ut på det viset. Tempot ökar
och ökar, och rätt vad det är
ha stora
utan att vi vet av det
delar av vå# för sin skönhet så älskade och beundrade Sverige
förlorat sin naturliga charm och friskhet och blivit mera befryndat med mellaneuropas grådaskiga industriområden, där det forna
landskapet trasats sönder av lertag, grustag och gruvor, stenbrott,
varphögar, slagg och annat avfall, där de forna vattendragen med
sina lummiga stränder, sina lekande fiskar och snattrande änder
blivit kanaler, kraftleverantörer eller avloppsdiken för industri¬
ernas kloaker.
Hela denna utveckling är till för människans skull, för att vi
själva skola få det så bra som möjligt. Är det då rätt att leda ut¬
vecklingen i sådan riktning, att vi fördärva landskapet för oss
själva och för kommande generationer? Vi kan väl inte få skräpa
ner omkring oss och trasa sönder landskapet hur mycket som helst.
Snart komma vi till det stadiet, då varken vi själva eller andra stå
ut med att bo eller arbeta i en sådan omgivning. Vem skall då
städa och göra snyggt efter oss?
Det är sunt och naturligt, att inom olika länder och läger en
reaktion uppstått mot denna utveckling. Naturskyddarna söka
slå vakt om den natur, som ännu lämnats orörd av människan.
Hembygdsvårdarna sträva efter att bevara och vårda kulturbyg¬
den och dess värden, så som de danats av gångna släkten. Fomminnes- och kulturminnesvården åter, ha med lagens hjälp fått
sina intressen tillgodosedda. Den verksamhet, som siktar på att
vårda landskapets skönhet benämna vi landskapsvård. I
detta begrepp innefatta vi såväl vården om den orörda naturen
som av kulturlandskapet, så som detta gestaltats av människan.
Landskapsvården strävar ej enbart efter att bevara landskapet i
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/ÍU företag bör ej, för att vinna en ekonomisk fördel, förfula landskapet för
de människor, som kalla detta sin hembygd. L. Bolin foto.

dess nuvarande skick, utan i lika hög grad efter att leda dess ut¬
veckling i sunda banor. Landskapsvårdaren betraktar ej landska¬
pet som ett stort friluftsmuseum, utan som ett fält för mänsklig
odling, för rationellt jordbruk och skogsbruk, för sund trafik och
industri. Men landskapsvårdaren kräver å andra sidan, att all
ekonomisk verksamhet skall bedrivas med hänsyn till landskapet
och till de människor, som leva och verka i detta. En enskild
företagare eller ett bolag bör inte, för att vinna en ekonomisk för¬
del, fördärva eller förfula ett landskap för de människor, som
kalla detta sin hembygd. I varje ekonomisk kalkyl bör in¬
räknas kostnaderna för arbetets utförande på sådant sätt, att det
ej onödigtvis skadar eller förfular landskapet, och för dettas

3
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iordningställande sedan arbetet avslutats. Lika självklart som
det är att i en sådan kalkyl skall inräknas gottgörelse för ekono¬
misk skada som åsamkas andra, lika självklart skall det vara att
inräkna kostnaderna för återställande av landskapets skönhet. Ty
detta representerar ett värde, som visserligen ej alltid kan räknas
i klingande valuta, men som därför ej är av mindre betydelse. Om
landskapets skönhetsvärde ej medtagits i kalkylen, är denna ej
fullständig. Den har utelämnat en faktor, som på lång sikt även¬
tyrar hela det ekonomiska resultatet.
Den principen bör råda, att vår generation fått ansvaret att
förvalta vårt land och alla dess rikedomar och skönhetsvär¬
den. Vi äga det ej, vi stå i ansvar inför kommande släkten,
och de skola döma oss om vi handlat på kort sikt och ej känt det
rätta ansvaret.
SVEN A. HERMELIN och INGER WEDBORN.

För att ge »Lustgårdens» läsare en inblick i landskapsvårdens
mångskiftande problem, ha vi här nedan gjort ett utdrag ur en
del av den litteratur, som utkommit på detta område.
De böcker ur vilka brottstycken här återfinnas äro följande:
LORENTZ BOLIN: Naturvård ur jordbrukarens synpunkt. Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolag, Stockholm, 1942. 200 sidor,
104 bilder. Ett utomordentligt värdefullt och vackert arbete,
som tar sikte på svenska förhållanden. Pris 4: kr.
HEINRICH FR. WIEPKING-JüRGENSMANN: Die Landschaf tsfiebel. Deut¬
sche Landbuchhandlung, Berlin. 1942. 344 sidor, 284 bilder.
Ett systematiskt och grundläggande verk av en av Tysklands
främste trädgårdsarkitekter, professor i trädgårdskonst vid
Berlins universitet. Pris ca 20: kr.
ALWIN SEIFERT: Im Zeitalter des Lebendingen. Müllersche Verlags¬
buchhandlung, Dresden. 1941. 205 sidor, 188 bilder. En sam¬
ling artiklar av den stridbare professorn, arkitekten och träd¬
gårdsarkitekten, som varit landskapsestetisk rådgivare vid alla
riksvägsbyggen i Tyskland under 1930-talet. Pris RM 9: .

—
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LARS-GUNNAR ROMELL: Gotlandsänget och dess framtid. Gotlands
hembygdsförbund, Ljugarn, 1942. 42 sidor, 10 bilder. En ljung¬
ande försvarsskrift för lövängskulturen, och en maning att
bevara vad som ännu står att rädda av Gotlandsänget. Pris
1:50 kr.
SVEN A. HERMELIN : Levande snöskydd. Samfundet för hembygds¬
vård, Stockholm. 1943. 12 sidor, 4 bilder. En liten skrift, som
behandlar slättbygdens vind- och snöskyddsproblem. Råd
beträffande växtval. Pris 1: kr.

—

HUR MÄNNISKAN ÄNDRAR NATUREN.

BOLIN: Redan tidigt, inte långt efter den arktiska tiden, hade
människor slagit sig ned i Skandinavien. Man har funnit boplat¬
ser vid västkusten, som visar, att människor levde här 9 500 7 200
år f . Kr. Det var primitiva människor, som levde på j akt och fiske
och samlade in och förtärde, vad de kunde finna ätbart ute i
naturen. Något inflytande av betydelse kunde de inte ha på växt¬
världen. Det dröjde till långt in i den varmare ektiden, den yngre
stenåldern, innan mäniskan började spela någon roll i detta av¬
seende. Då hade hon nått så långt att hon började med ett nytt
Hon släppte sina kreatur på
näringsfång, boskapsskötarens.
bete i skogsmarken en bit från boplatserna, och där betade djuren
av och förstörde ofta alla de spirande trädplantorna, under det
att de gamla träden dogo bort, det ena efter det andra. Hön röjde
väl och brände också, och som en följd av alla ingreppen uppstodo här och där »fälademarker» och hedar. För dessa primitiva
kulturmänniskor var det emellertid ett svårt problem att skaffa
foder åt djuren för vinterns behov. Vintern var visserligen mild
under denna tid, men det var ändå inte möjligt att låta kreaturen
gå ute hela året om. Det gällde därför att samla i ladorna under
sommaren. Men gräs kunde man inte skörda. Det går inte att slå
Däremot kunde man klättra upp i träden
gräs med stenliar.
och med hjälp av stenyxorna hugga deras grenar, hamla träden,
för att torka löven till vinterfoder åt djuren.

—
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LÖVÄNGEN.

BOLIN;

Med järnåldern förbättrades ofantligt människornas
möjligheter att slå sig fram. Hamlingsredskapen blevo skarpare
och effektivare, och av järnet gjorde man skäror, med vilkas
hjälp man kunde meja av gräset. När skårorna ersattes med liar,
gick det ändå lättare. Då fingo gläntornas gräs och örter ett ökat
värde. Man vidgade därför undan för undan de öppna platserna i
lövskogen, och så uppstod lövängen. Karakteristiskt för denna var
och är ännu i dag de öppna, rikt blomstersmyckade gläntorna, som
skänka ljus och rymd åt skogsmarken och tillåta en yppig snår¬
vegetation att komma till utveckling i de talrika brynen. Lövängen
är således icke något ursprungligt växtsamhälle utan en kultur¬
produkt, som om den överlämnas åt sig själv, snart övergår till
löv- eller blandskog.
Kreaturen fingo inte gå på bete i lövängarna annat än möjligen
någon kort tid efter slåttern. De fingo hålla sig till utmarkerna.
ROMELL: Botanister och fackfolk tog en tid grundligt fel på
änget (= gotländskt ord för löväng) och trodde att det var ett slag
av skog, en sorts naturlig lustgård, där bönderna tyvärr hade tagit
sig för att göra en del ohägn. Numera vet man igen bättre. Änget
kom till genom odlarens möda och kräver brukarens hävd för att
hålla sig, alldeles så som det är med åkern.
Änget är ett odlingsarv från fordom.
Änget var in i sen tid en omistlig grundval för
gotländskt lantbruk genom att lämna det bästa och mesta av det
vinterfoder som tarvades för att kunna ta tillvara de vidlyftiga
betena i Gotlands gräsrika skogar. Härigenom blev änget också
»åkers moder» såsom det gamla ordstävet säger.
Ängets gräs
gödslades av askan efter lövfallet från djuprotade askar, hasslar
och andra träd och buskar. På så sätt togs markens kraft tillvara
ned till stort djup, och så länge man inte av nödtvång eller miss¬
riktad driftighet bröt mot de gamles regler för ängesbruket, gick
allt ganska bra, fastän änget ständigt gav och intet tog emot. Den
lätta lövskuggan gjorde också gräsväxten mindre utsatt för att
brännas under de torra försomrar som alltid har varit Gotlands
plåga. När allt kommer omkring var det hela på sitt sätt be¬
undransvärt rationellt, fastän det har brukat dömas såsom en usel
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Asken var en av våra första foderväxter. Den hamlades, d. v. s. grenarna
med sitt lövverk skördades för att lämna foder till kreaturen. Hamlade askar
på Gotland. Bolin foto.
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Det är inte lätt att omedelbart fatta den sällsamma och bisarra skönheten
hos de hamlade träden. Har man en gång fått upp ögonen därför, vill man
ej gärna gå miste om den egenartade charm, de skänka landskapsbilden.
Bolin foto.
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hushållning. — Yad änget har givit gotlänningarna, släktled efter
släktled, av stilla lycka och livande föda för sinnet kan inte skattas
till sin mängd, då det inte kan mätas i deciton eller foderenheter
eller något annat. Men till sin art kan ängets andliga avkastning
läsas ut ur den gamla midsommarpsalmen : »Den blomstertid nu
kommer med lust och fägring stor.» Det är änget som målas i den
psalmen. Den kom till en vacker försommardag år 1694, då
gotlandsbispen Israel Kolmodin vandrade från änge till änge
mellan Lärbro prästgård och Hångers källa vid Ganns ödekyrka.

LÖVÄNGEN BLIR ÅKER.

BOLIN: Lövängarna hade emellertid börjat undergå en genom¬
gripande förändring under inflytande av människans nya, skarp¬
slipade verktyg. Gläntorna vidgades mer och mer. En del av dem
plöjdes upp och besåddes med spannmål. Så småningom övergingo de följaktligen till åkrar, och lövträden och buskarna träng¬
des undan till stengärdesgårdar och vägkanter, där vi ännu i dag
se resterna av det ursprungliga lövängskulturlandskapet.
BONDEN OCH NATUREN.

WIEPKING: En undersökning av nästan två tusen gamla german¬
ska boplatser, som jag sedan flera år genomfört på bred basis,
gav vid handen att åtminstone sedan bronsåldern alla germanska
bostäder legat på fruktbar mark och på den ur naturskönhetssyn¬
punkt vackraste platsen.
BOLIN: (citerar Vilhelm Moberg),.ÿNaturkänslan hos bonden är
endast slumrande — den är outvecklad. Han äger ögon att se
med, men de är inte fullt öppnade — han har en skymmande hinna
för dem, som vållar att han ser björkstammen som ved, gräset som
hö, rågåkern som mjöl och skogens högresta fura som en präktig
bjälke.
Hur skall man kunna förklara detta fenomen?
Det låter onekligen som en paradox att just bonden, som under
alla veckans sju dagar lever i naturens närhet, icke har fått sin
naturkänsla uppodlad, medan denna stora förmån tillkommer
9

stadsbon, som endast får komma ut i naturen om söndagarna.
Men mysteriets lösning är enkel. Stadsbon går ut på sin söndags¬
promenad för att rekreera sig, för att vila. Bonden går ut på
sitt gärde eller i sin hage för att arbeta. Naturen är
bondens arbetsplats. Här ha vi något, som vi framför
allt måste hålla i minnet, innan vi uttalar någon dom över all¬
mogen för dess okänslighet inför naturvärdena.
LANDSKAPETS SKÖNHET

BEHÖVER

SKYDDAS.

BOLIN: Så som kulturlandskapet uppstått i växelverkan mellan
människan och naturen är det vackert. Det är faktiskt exploate¬
ringen av landskapet, som givit upphov till många av dess främsta
skönhetsvärden. Det är den, som skapat rymd och perspektiv, om¬
växling, rikedom, kontrastverkan och en levande balans i land¬
skapet. Men nu hotar utvecklingen att gå än vidare och att för¬
byta omväxlingen till enformighet och rikedomen till fattigdom
För de flesta av oss är det stora
samt utplåna kontrastverkan.
naturskyddsproblemet att försöka bevara den skönhet, friskhet
och rikedom, som kulturlandskapet, det av människan påverkade
Till detta
eller omgestaltade naturlandskapet, ännu visar upp.
kommer emellertid en annan, mycket viktig omständighet, och det
är den, att rationalisering och teknikisering av landskapet, varmed
Man rubbar
vi nu hotas, är kortsynt och ekonomiskt felaktig.
Det är en av det svenska
inte jämvikten i naturen ostraffat.
naturskyddets angelägnaste uppgifter att klargöra jämvikten i
naturen och påvisa nödvändigheten av att den bibehålies.

—

—
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LANDSKAPSVÄRDENS

—

UPPGIFTER.

WIEPKING: En landskapsvårdare måste förstå att utnyttja alla
de krafter, som inverka på landskapet och använda dem till gagn
för landet, dess odling och folk. Han måste grundligt sätta sig in
i frågor, som beröra geologi, jordartslära, vattenhushållning, kli¬
mat och växtsociologi och han måste känna till människans verk¬
samhet och hennes inverkan på landskapet, på skogen, fälten och
i staden.
10
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Det är faktiskt exploateringen av landskapet, som givit upphov till mänga
av dess främsta skönhelsvärden. Det är den, som skapat rymd och perspek¬
tiv, omväxling, rikedom, kontrastverkan och levande balans i landskapet. L.

Bolin, foto.
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Landskapsvården är ett gränsområde, som måste samordnas
med trädgårdsmästarens, lantbrukarens, skogsmannens, vägbyg¬
garens, arkitektens och stadsbyggarens verksamhet. Den har till
uppgift att söka leda utvecklingen i sådan riktning att vi skapa
sunda landskap för människan att arbeta, bo och trivas i. Den
måste medverka till att återställa den landskapets harmoni, som
rubbats genom att naturtillgångarna alltför ensidigt ha utnyttjats.
Det är fel att tro att landskapsvården endast befattar sig med
växtligheten; människan, djuren, jorden, vattnet, vinden, klimatet,
den ekonomiska hushållningen m. m. äro minst lika viktiga me¬
del, material och redskap i dess tjänst.
En rätt bedriven landskapsvård får ej vara självändamål; den
får ej sikta på åtgärder, som tillfoga lantbruket skada. Den får
t. ex. inte föreslå plantering av stora träd mitt i den bästa åkern
av estetiska skäl. Den bör endast verka för sådana åtgärder, som
ha bestående värde. Inom landskapsvården finns inte plats för
några moderniteter, eller experiment; endast det som verkligen
är utprövat och som visat sig bra ur alla synpunkter bör komma
till utförande.
MATJORDEN.

WIEPKING: När landet helt täcktes av skog var mat jordsdjupet
lika tjockt på höjderna som i dalsänkorna. I kulturlandskapen,
där trädvegetationen tagits bort och där det inte finns några uppsamlingsdiken parallellt med höjdlinjerna och inga skyddsplanteringar, spolas ofta jorden från höjderna ner i dalarna av regn
och smältvatten. Till följd härav bli höjderna ofruktbara under
det att det på dalbottnen ligger ett onödigt tjockt matjordslager,
som endast delvis utnyttjas.
Mycket branta sluttningar användas därför bäst som betesvallar
även om jordmånen är god; är jorden däremot av sämre kvalitet,
passar sådana områden bäst till skog.
VATTENHUSHÅLLNINGEN.

WIEPKING: När landskapet nästan uteslutande betäcktes av skog,
kvarhölls fuktigheten genom denna. Humusskiktet kunde upp12

suga en stor mängd vatten. Trädens blad och grenar behöllo regn¬
fuktigheten i hög grad, vilket har stor inverkan på väderleken.
I skog försiggår snösmältningen långsamt. Jorden har god tid
När skogen började röjas,
att tillgodogöra sig smältvattnet.
gjordes ett kraftigt ingrepp i naturens vattenhushållning. Den
öppna jorden släpper fort igenom vattnet, och vinden verkar ut¬
torkande. Hur stor vattenhållande förmåga skogen har framgår av föl¬
jande undersökningar, som utförts av ryssen WYSSOTZKI..
Från varje hektar skogs- resp. steppmark flöt följande vatten¬
mängder bort
skogsmark
steppmark
3,6 kbm vatten
1938
209 kbm vatten
4,o
1939
»
»
1151 »

—

—

Den enskilde bonden står maktlös gentemot sådana naturkata¬
strofer som översvämningar. Var och en tänker på sig. Man leder
bort vattnet utan tanke på vilken verkan detta har för grannen
eller för landskapet i dess helhet. Vi måste försöka skydda varje
lantbrukare mot sådana och liknande skador och på samma gång
avstyra varje oberättigad fördel.
Det »överflödiga» vattnet borde uppsamlas i för ändamålet
gjorda dammar. Dessa vattensamlingar reglera luftfuktigheten i
trakten och vattnet användes vid behov till konstgjord bevattning.
VATTENDRAG.

WIEPKING: Vid reglering av vattendrag med hastigt strömmande
vatten bör man göra stränderna svagt sluttande och undvika
branta slänter.
Fördelar: 1. Billigare trots den stora ytan.
2. Hållbarare (inga pålar).
3. Ingen onödig sänkning av grundvattenståndet.
4. Sluttningarna kunna utnyttjas för odling eller bete.
5. Dräneringsrörens mynningar orsaka inte lösspolning av jorden.
6. Grunda, solbelysta stränder bra lekplats för fisk.

—
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Vid vattendrag med varierande vattenstånd böra träd planteras
så högt ovanför den normala vattenytan, att de icke komma att
utgöra ett hinder vid högt vattenstånd och därigenom orsaka ur¬
holkningar. Planteras träden tillräckligt högt upp binder rötterna
slänten på ett mycket effektivt sätt.
Yid vattendrag med konstant vattenstånd äro emellertid träden
utmärkta som skydd av strandkanten och böra därför planteras
tätt intill denna.
VINDEN PÅ SLÄTTEN.

HERMELIN; Särskilt när Östersjön ligger frusen och

stormarna

svepa in från öster, vräka snömassorna fram över den oskyddade
skånska slätten, tills de finna en vindskyddad plats, där de lägga
sig. Ofta blir det i vägskärningar eller mellan plogvallarna vid
landsvägarna. Snöfrågan har blivit värre och värre med åren,
icke blott därför att bilarna fordra bättre vägunderhåll än häst¬
fordonen, utan också därför att det skånska jordbruket intensi¬
fierats. Den skånske bonden i gemen tål inga buskar och träd på
sina fält. Han vill hundraprocentigt utnyttja dem för odling.
Landskapet har mer och mer antagit karaktären av kulturöken.
Det är bara kring gårdar och byar och en eller annan märgelgrav,
som de gröna oaserna få vara kvar. Det visar sig här som i så
många andra fall, när man har med naturen att göra, att rationa¬
lisering icke kan drivas hur långt som helst. Rationaliseringen är
då ej längre rationell.
När den sista pilevallen röjes på en gård, faller också den sista
forsvarslinjen mot stormarna, som pina både folk, fä, och växter.
När man därtill på grund av ekonomiska bidrag av statsmakterna
tar sig för att odla upp de magraste, torraste sandjordarna för att
beså dem med råg (som ej ger annan inkomst än det statliga
odlingsbidraget) i stället för att låta dem ligga som bete, släpper
man loss flygsanden. Sandstorm och stoftflykt, när sand och mat¬
jord virvla bort i försommartorkan, höra till de plågoris, som lant¬
brukare i östra Skåne ha att kämpa mot. De späda betplatorna
och annan ömtålig grönska piskas sönder eller ryckas upp med
roten, och i lä om stengärdesgårdar lägga sig djupa sand-
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/ Zä au denna slånhäck, som växer utmed en gammal stenmur, lägger sig
snön i ett ca M m brett bälte. Ravlunda, Skdne. Hermelin, foto.

drivor likt snödrivor om vintern. Här måste skapas lä både
vinter och sommar. Man kan 'ju inte komma ifrån, att en skyddsplantering av vad slag det vara månde tar mark i anspråk; med
sina rötter suger den ut jorden i den närmaste omgivningen och
kastar en viss skugga, allt till förfång för åkerbruket. Lyckligtvis
kompenseras denna skada t. o. m. i mycket hög grad av den gynn¬
samma inverkan som läplanteringen har på växtligheten. I Dan¬
mark, där man har liknande förhållanden, har jordbrukets för¬
söksverksamhet tagit upp frågan om vindskyddets betydelse för
avkastningen. Ett avkastningsförsök gjordes t. ex. med klöver,
gräs och andra vallväxter. Om man betecknar avkastningen på
ett avstånd av 3 gånger skyddets höjd med siffran 100 erhöll man
följande skördetal för längre bort växande gröda: 5 ggr = 95; 7
ggr = 90; 9 ggr = 80 och 15 ggr 70.

—

—

—
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I exponerade lägen gav potatis 21 24 % större utbyte om man
hade läplantering. Allra mest påtaglig var den gynnsamma läver¬
kan i fruktodlingarna.
Det finns synnerligen ingående undersökningar som visar, att läplanteringen verkar gynnsamt på växt¬
ligheten genom att minska vindstyrkan och avdunstningen, genom
att höja luftens relativa fuktighet och temperaturen både i luften
och jorden. Dessutom föres inte den för växternas assimilation
så nödvändiga kolsyran bort av vinden.
Även om skyddsplanteringama upptaga 5 % av den odlade arealen (ett förhållande,
som anses önskvärt för tyska slättbygder) blir det 15 % vinst, om
man blott räknar med 20 % skördeökning på grund av läverkan.
Räknar man sedan med kreaturens ökade trevnad vid betesgång,
villebrådets förbättrade existensmöjligheter, de insektsätande fåg¬
larnas ökade häckningsmöjligheter, jordhumlomas återvändande
till slätten, så att klöverblommorna åter kunna befruktas samt
därjämte människans ökade trevnad och landskapets förskönande,
måste man erkänna, att vind- och snöskyddsplanteringar ha alla
förutsättningar att ge oss stora vinster.

—

m
VINDEN OCH SKOGEN.

BOLIN: När våra stora, ekonomiskt så ytterst värdefulla barr¬
skogar började att skötas rationellt, betraktade man till en början
lövträden, särskilt björk, asp och al, som ogräs i skogen på
samma sätt som tistlar, maskrosor och kvickrot på åkrarna. Man
ville ha iså rena skogar som möjligt och strävade efter, i den mån
det kunde genomföras, att hålla lövträden borta från barrsko¬
gen. Men livet har lärt oss annorlunda. Det visar oss obönhör¬
ligt, att ute i naturen råder en jämvikt, som människan inte ostraf¬
fat kan störa. Lövträden behövas i barrskogen. Deras lövfällning
skapar en rikare mylla, än vad som annars skulle bli fallet där
ute. Och alarnas rötter härbärgera, liksom baljväxternas, kvävesamlande bakterier i små knölar. Därigenom berikas markens
näringshalt än ytterligare. Ifrån att förut ha betraktats med oblida
ögon äro dessa träd nu högt skattade markförbättrare i skogen.

—
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Pd Jylland har man målmedvetet planterat träd och buskar för att skapa
vindskydd åt gröda och betande djur. Avkastningen har ökat och land¬
skapet har vunnit i skönhet.

Av stor betydelse är också de stråk av lövträd med friska, fuktighetsmättade blad, som dra genom skogen, för hejdandet av de
skogseldar, som årligen förstöra värden för miljontals kronor.
Men lövvegetationen bildar också ett skyddsbälte i skogsbrynen
så att vindarna hindras att torka ut skogsmarken.
WIEPKING: Om skogsbrynet tages bort utsättes skogen oförmedlat
för solens och vindens åverkan. Stammarna, som sålunda helt
plötsligt utsättas för solbestrålning, få långa sprickor i barken
mot sydsidan. Stammen förlorar därigenom sina statiska egen¬
skaper. Trädet försöker läka såren, men det lyckas inte alltid. I
ett sådant försvagat tillstånd faller träden lätt offer för stormen.
Granar i oblandat bestånd på utpräglat god jord är bl. a. ur stormsäkerhetssynpunkt icke bra, emedan granen har ytligt rotsystem.

17
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Blandskog med träd, som ha djupgående rötter och sådana som
ha ytligt rotsystem har bästa motståndskraften mot storm.
VILTVÅRD OCH SKOGSVÅRD.

BOLIN: Man har också föreslagit att på ställen, där för viltet
lämplig vegetatiop saknas, plantera sådan.
Lämpliga platser för
planteringar äro skogsbrynen eller den remsa mellan skog och
åker, som ofta huggits ren från högväxande träd för åkerns skull,
och vidare gärdesbackama. Den för viltvården betydelsefullaste
busken ur skydds- och fodersynpunkt är enbusken. Den är tät,
varför det är lätt för viltet att gömma sig i den, och den är svår¬
genomtränglig. Bären utgöra ett utmärkt foder för skogsfågeln.
Framför allt tjädern skattar den högt. Det vilda djurlivet kan
icke undvara enbusken, vi ha ingen ersättning att bjuda, som så
helt passar in i vårt karga och hårda klimat.
En annan utomordentligt värdefull skyddsväxt är vildapeln.
Den bör planteras i små dungar med 5—10 plantor i vardera och
ett avstånd på omkring 1 m. mellan plantorna. De bilda då oge¬
nomträngliga snår, ur vilka så småningom ett och annat vildapelträd reser sig.
Även körsbärsträden passa utmärkt i skyddsplanteringarna och
förhöja kulturlandskapets skönhet. Ur jaktvårdssynpunkt anses
det rotäkta surkörsbärsträdet vara bäst. Tätare och mera ogenom¬
trängliga snår ger slånbusken, vars grenar växa så tätt, att de
förmå hålla kvar snön under vintern och därigenom också skänka
skydd under en stor del av denna årstid. Andra lämpliga buskar
och träd äro hagtorn, oxel och nypon, vars bär bl. a. fasanerna
äta med förtjusning.

—

—

—

TEKNIKEN OCH LANDSKAPET.

SEIFERT: Vi måste lära oss att förena skarpt, nyktert och tek¬
niskt tänkande med vördnad för de värden, som ligga bortom
mått och tal, och med inlevelse i de stora livssammanhangen i
naturen, i vilken vi skapa våra verk. I och med detta erkännande
blir det en tvingande plikt att från grunden ändra det förhållande
i vilket naturen och tekniken hittills stått till varandra.
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Vzd Stockholms norra utfartsväg mot Roslagen växer än i dag vid Mörby
den pampiga » suptallen », so/n minner om den tid, då forbönderna stannade
där och togo den första färdknäppen på hemväg från huvudstaden. Trädet
är naturskyddat, men dess existens hotades likväl av att vägmaterial lades
på hög under detsamma.
S. Hermelin foto.

—
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Den gamla utbildningen med mästaren, som till lärling och
gesäll muntligen förde kunskaperna vidare från generation till
generation, har nu ersatts av skolan, som i stället för levande
yrkeskunskap ger eleverna en mängd från olika håll samlad bok¬
kunskap. Därigenom förlorar hantverkaren och teknikern genom
sin traditionslöshet den omedvetna konstnärliga känslan för det
sköna. Hus och broar bli främmande i landskapet, vägbankar
skära hårt och okänsligt sönder landet, våra floders träd- och
buskbevuxna stränder förödas till nakna, steniga rännor. Tekni¬
kern stakar inte längre järnvägslinjernas, vägarnas och kanalernas
sträckning ute i naturen, utan på ritkontoret. Och när han skall
utföra sitt förslag i landskapet, så är hans första åtgärd att göra
landskapet likt ritningen. Han tar ingen hänsyn till träd, buskar
och åkerrenar, och ersätter de under århundradens utveckling bil¬
dade landskapsf ormema med döda, matematiska linjer och ytor.
alltid blott föreHan ser i trädet blott en fiende, som föregives
hota hans verks varaktighet; han vet inte att träd och
gives
buskar äro nödvändiga delar i varje sunt landskap, att deras ut¬
rotande
inte blott betyder en förlust för landskapet vad skönlxeten
:$c.
beträffar, utan också en förlust av sundhet och fruktbarhet. Tek¬
nikern märker väl att hans skapelse saknar skönhet, han troremellertid att han kan göra det vackert genom utsmyckning och
vet inte, att den äkta skönheten inte är något som man kan foga
till efteråt, utan att den alltid är en följd av inre fullkomning.
Varje teknisk skapelse är också tekniskt fullkomlig först när den
ter sig vacker för ett konstnärligt skolat öga. Det bevisas av varje
verktyg, och varje motor, automobil och flygmaskin och liksom
dessa är vägen ett teknikens verk.

—

—

VÄGEN

I

FÖRHÅLLANDE

TILL NATUR OCH TEKNIK.

SEIFERT: Den väg, som uteslutande byggts efter tekniska syn¬
punkter, d. v. s. endast efter det, som kan mätas och räknas, fyller
blott en del av sin uppgift, men förstör landskapet och hembyg¬
den. Det är bevisat att det tekniska verket även rent tekniskt först
kan bli fullkomligt, när det underordnar sig det hela, när det blir
en harmonisk del av landskapet.
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Vaef i>í eftersträva är inte en slingrande väg, utan en våg, som smidigt an¬
passats efter landskapets rytm. Hermelin, foto.

Inte ens den största väg får förstöra landskapets enhet. Den får
inte verka främmande i landskapet, utan måste införlivas harmo¬
niskt i detta. Tre medel stå därvid till vårt förfogande: den rätta
linjeföringen, den rätta tvärgenomskärningen och plantering i en¬
lighet med det omgivande landskapet.
Det motsvarade det sista årtiondets uteslutande tekniska upp¬
fattning av det moderna vägväsendet, att de första automobilvägarna planerades med möjligast långa raksträckor och stora kurvradier. Det antagna trafikbehovet skulle bestämma linjeföringen
21

och icke landskapet. Redan det första försöket att mera anpassa
dessa vägar till naturen, att förkorta raksträckorna till förmån
för kurvorna i den mån den trafikhastighet för vilken vägen
byggdes tillät detta, visade att det som anpassas efter naturen alltid
är det tekniskt riktiga och i längden även det mest ekonomiska.
Ty ju mer en väg anpassas efter den givna markformationen, desto
mindre bli de tekniska ingreppen, desto grundare skärning¬
arna, desto lägre vägbankarna, desto mindre jordförflyttningar
och desto billigare vägen. Och ju mindre landskapet genom¬
korsas av bankar och skärningar, desto vackrare förblir det och
desto fastare blir vägen knuten till landskapet och därmed även
den, som färdas på vägen.
Även raksträckan hör till de värden, som gällde absolut i går,
men endast relativt i dag. Den raka linjen är ingalunda det kor¬
taste avståndet mellan två punkter; den är alltför mycket belastad
av faran att man överhuvudtaget inte kommer fram, emedan man
förolyckas under vägen. Den fullkomligt korsningsfria, långa,
raka fjärrvägen är farlig, redan av den anledningen att den är
långtråkig. De farliga ställena på de gamla vägarna, genomfarter
genom samhällen, skarpa krökar och korsningar med andra vägar
voro samtidigt intresseväckande för den farande. I och med att
hastigt påkommen
dessa faror föllo bort uppstod den nya faran
trötthet. I Amerika har man blivit tvungen att bryta alltför långa
raksträckor av senare med koiist inlagda kurvor. Men detta är
felaktigt. Kurvans plats och radie måste bestämmas av naturen,
om den skall stå i samklang med denna.
Vad vi eftersträva är inte en slingrande väg, utan en väg, som
smidigt anpassats efter landskapets rytm.

—
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OM MÄRKLIGA TRÄD
I LINKÖPING

NÅGOT

av Carl Ry lander

Det är något år sedan. En sommarkväll. Jag har fått sällskap
med en gammal, erfaren trädgårdsman med mångårig praktik i
främmande länder. I Föreningen för dendrologi och parkvård har
han varit med sedan starten. Vi besöka hans faders grav på kyrko¬
gården. När han vattnat växterna på graven, gå vi över till den
äldsta delen på andra sidan landsvägen. »Vilka vackra träd!»
säger min följeslagare och pekar på de hundraåriga skogslindarna
i kyrkogårdens huvudallé. Jag måste ge honom rätt. Det är omöj¬
ligt att inte falla i beundran inför en skönhetssyn som denna
ack, vilka träd och vilka kronor och vilka lövvalv ! En annan gång
träffar jag en känd landskapsmålare på kyrkogården. Även han
erkänner villigt, att maken till allé har han då aldrig sett i Sverige !
Det är dock inte skogslindar i hela huvudallén. Vid närmare
granskning finner man också andra lövträd. Enbart skogslindar
ser man inte längre än till första tvärgången. Sedan kommer det
hästkastanj, ask och lönn. Efter andra tvärgången möter man
almar ända ned till fonden. Men även tvärgångama äro värda
uppmärksamhet. Den första med imponerande lönnar, den andra
med askar, som säkerligen äro de mest högresta, som finnas i hela
landet.
Av skogsalm finner man några väldiga exemplar vid den Krouthén’ska familjegraven.
Till sist kan man peka på de vackra exemplaren av Thuja occi¬
dentalis kring Westmans familjegrav. Vid Fr. Dyrings och pastor
verk¬
Bomans familjegravar möter man stadens största thujor
liga jättar med mycket aktningsvärda stamdimensioner! Vid den
Wiirthembergska familjegraven finns ett par slanka och höga flik-

—

—
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björkar, och en mindre vanlig lönn i buskform är synlig ned mot
det senare belagda griftegårdsområdet.

Från kyrkogården är det lätt att fortsätta in till stadens centrala
delar via Gröngatan med dess säregna och tjusande gatuperspek¬
tiv. Ungefär mitt för brandstationen har man en trädplantering,
som går under namn av Skänninge plan, och där hittar man bl. a.
ett högrest exemplar av Fraxinus pennsylvanica, till arten bestämt
av professor SYLVéN. Ännu ett exemplar av samma askart står i den
något längre upp belägna Borggårdsparken, som har alléer på tre
av sina fyra sidor. Här finns också Linköpings enda exemplar av
den vackra hängboken (Fagus silvatica pendula).För övrigt märker
man exemplar av lind, lönn och hästkastanj samt några mindre
naverlönnar, brokbladig sykomorlönn, nordamerikansk bredhagtorn (Crataegus coccinea) och guldbrokbladig ask (Fraxinus excel¬
sior fol. luteis).

Mellan slottet och domkyrkan går en allé av gamla, höga almar
och lönnar. Redan efter andra isvintern dukade dock ett par, tre
av de största lönnarna under.
I en daglig tidning skrev jag för något år sedan: »Vad som ger
slottsträdgården dess specifika karaktär, är framför allt de sekel¬
gamla träden, såsom lindar, bokar och almar. Mitt för slottet står
en högrest glasbjörk, och på andra sidan den större av de bägge
karpdammarna ser man stadens, kanske landets (?) största skör¬
pil med en stamomkrets i brösthöjd av inte mindre än 550 cm.»

Biblioteksträdgården kan också nämnas i detta sammanhang.
Av träden är det nog de vackra benvedsexemplaren, som om
hösten göra den största, den mest iögonenfallande effekten. Som
närmaste granne har biblioteksträdgården biskopsgården. Blott
för några år sedan, före vargavintrarnas framfart, såg man här
tre ståtliga exemplar av valnötsträdet (Juglans regia), men redan
efter vintern 39 40 gingo två av dessa bort, och det tredje frös
snart även det. Men en rad av fyra välväxta exemplar av glas¬
björk (Betula pubescens) står kvar närmare den gamla, förnäm¬
liga 1700-talsfasaden. Åt museet till begränsas biskopsgården av
väldiga popplar, och i mitten av trädgården står en av östergöt-

—
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Slottsträdgårdens jätteexemplar av skörpil, ett av de största i Sverige.
Landshövding Tiselius’ foto.
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ja, hela Sveriges största och ståtligaste lönnar (Acer plalands
tanoides) med en utomordentligt mäktig gren- och bladkrona.
Nere i trädgården finns ett exemplar av Robinia pseudacacia; ett
annat står uppe vid det svarta mullbärsträdet (Morus nigra), som
en gång var stadens största, men av vilket numera ytterst litet
återstår.
Domkyrkans ålderdomliga trädplantering (mest almar; även
fyra vackra askar) går man inte heller förbi med likgiltighet.
Går man Hunnebergsgatan uppåt några steg och sedan viker in
på östgötagatan, är man snart framme vid nya seminariets träd¬
gårdsanläggning, helt och hållet skapad av framlidne trädgårdsdirektör FRANS ANDERSSON. Stenpartiet har länge åtnjutit anseen¬
det som ett av Sveriges vackraste. Men även i fråga om märkligafe
träd är anläggningen värd uppmärksamhet. De stränga vintrarna
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ha naturligtvis farit hårt fram även här. Sålunda kan man bland de
bortgångna arterna räkna inte blott ett par ståtliga alpguldregnsträd (Cytisus alpinus) utan också ett par robinior, dels den van¬
liga, vitblommande (Robinia pseudacacia) , dels den vackra,
rödblommande (R. neo-mexicana) . Dessa försvunno redan under
direktör ANDERSSONS livstid före den sista isvintern. Såsom för¬
svunna har man också att notera exemplar av Syringa chinensis,
Viburnum opulus sterile, rosenhagtorn, ett par brödtallar, ett par
utländska granar etc., etc. I själva stenpartiet ha inte heller barr¬
växterna blivit skonade. Ett stort, vackert exemplar av Taxus
baccata tog en av isvintrarna; de i fonden stående bergtallarna
(Pinus montana) sågades ned nu i somras (1943), men i detta fall
får man inte skylla skadegörelsen på isvintrarna utan på märg¬
borren. Tyvärr har den försökt göra sig hemmastadd även på
andra ställen i staden, t. ex. Trädgårdsföreningens barrplante¬
ringar och vid läroverket, där den angripit österrikisk tall m. m.;
detta till stort bryderi för stadens parkchef!

Innan man lämnar anläggningen vid seminariet, bör man titta
på Salix acutifolia, S. alba splendens sibirica (flera exemplar)
samt douglasgran och Abies concolor i flera exemplar. Dessa ha
inte klarat sig utan frostskador, dessutom höll en orkan på att ta
dem med sig, men lämnade dem med betänklig slagsida som
havererade fartyg. Ett ståtligt exemplar av Syringa japonica kan
också nämnas. De( blommar inte varje år, men när det blommar,
är det en sannskyldig fröjd för syn- och luktsinnet! Rosenapel
(Malus atrosanguinea) finns i två stora exemplar, särskilt det
ena är underbart vackert, när det står översållat av sina tusentals
en skönhetssyn, som sent, om ens någonsin,
mörkröda blommor

—

går ur ens minne!

Vid läroverket ser man bl. a. ett par granna exemplar av hängpil, ofta kallad tårpil, på latin Salix alba vitellina pendula. På
baksidan finns kanadensisk silvergran och en hel del annat. Nere
vid entréen står ett av isvintrarna illa åtgånget exemplar av röd¬
blommande kastanj (Aesculus rubicunda) strax intill ett vackert
exemplar av asklönnen i sin gulbrokbladiga varietet (Acer Ne-
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Slottsträdgårdens vack¬
ra skogslind.
Lands¬
hövding Tiselius’ foto.
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gundo fol. aureo-variegatis ) . Det har fått toppen avblåst men ser
inte sämre ut för det! Av isvintrarnas framfart märkes här inte
det allra ringaste.
Mot Berzelii park står en rad ståtliga pyramidpopplar på vakt.
Denna anläggning omramas vackert av härliga krimlindar (Tilia
euchlora). Åtminstone ett exemplar av de i parken planterade pyramidekama har måst tagas bort efter erhållna frostskador.
I närheten av läroverket ligger Hypoteksbankens vackra, lilla
trädgård med bl. a. en mycket reslig, gulbrokbladig alm och ett av
de största rosenhagtornsträden i staden. Av en praktfull weigelia i
stamform finns numera intet som helst kvar!

27

*

I».

%

K*
:

£

>

'i

tiL*

k
w*.

ELU Jg
mm®

fZ

fá§,
Pyramidalm i Trädgårds¬
föreningen.
Fromhols
foto.

—

I Onkel Adams trädgård vid Hunnebergsgatan frös ett halvbigarråträd, som »doktorinnan» på sin tid själv sått i form av en
körsbärskärna, ned fullständigt och måste följaktligen tagas bort.
Nere vid Järnvägsgatan stå frodiga parklindar. Jämvägsavenyen
kantas innanför de breda gångbanorna omväxlande av ståtliga
lindar och kastanjer.
I järnvägsparken finner man bl. a. ett ståtligt exemplar av Thuja
occidentalis (invid Park Hôtel), och ett av Quercus robur pyrami¬
dalis ett av de högsta i staden, detta senare nära LAMPES kondi¬
tori, vid vars sommarterrass Aralia chinensis växer och frodas.
Hängask och pyramidpopplar ser man i Frimurarehotellets triv¬
samma park vid Sankt Larsgatan. På andra sidan muren mot
28
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Gillberg
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Jungstedtska skolans gård står stadens enda, mycket dekorativa
exemplar av Salix babylonica, visserligen inte i fullständigt ren
form enligt benägen uppgift av Salix-specialisten, amanuens BLOM
i Göteborg. Vackrast är denna dendrologiskt märkliga jätte med
sitt sirliga och eleganta växtsätt, om man ser den från altanen en
trappa upp på Frimurarehotellet.
I Sankt Lars-kyrkans plantering ge de storbladiga almarna ka¬
raktär åt anläggningen, liksom även uppe vid domkyrkan.
I stadens södra del ligger den av tysken KRONE 1859 anlagda
Trädgårdsföreningen. Det på ena grindstugans sydgavel befint¬
liga, ‘minst 60-åriga aprikosträdet (Prunus armeniaca) fick så
svåra frostskador, att halva trädet togs bort sommaren 1943. Nu
29

liar också den andra hälften försvunnit. Förut var hela gavelväggen
fullständigt täckt av tusen sinom tusen vita blommor så tidigt om
våren, att man ibland samtidigt kunde få se parkens träd vitpudrade av snö !
På gräsplanerna å ömse sidor av mittgången märkas ett par
pyramidalmar, som klarat sig rätt bra, dels ett par blodbokar samt
ett par ekar, av vilka deu till vänster är Q. sessiliflora eller vanlig
vinterek och den till höger Q. sessiliflora v. sublobata, en mycket
sällsynt helbladsform, som tack vare professor SYLVéN äntligen
kunnat ordnas in i det fack, där den rätteligen hör hemma. Inom
parentes har jag även funnit den i numera pensionerade Lambohofs-trädgårdsmästare WESTERBERGS stora herbarium från Rosen¬
dalstiden; det kan ju tänkas, att flera exemplar, än de, professor
SYLVéN för närvarande känner till, finnas i privata trädgårdar, då
den enligt trädgårdsmästare WESTERBERGS uppgift såldes ganska
mycket från Rosendals plantskola under hans lärotid.

På samma sida har man i gräsmattan invid sidogången ett exem¬
plar av den i svenska planteringar sällsynta Pyrus salicifolia. Det
är inte stort, men det torde inte desto mindre ha ganska många
decennier bakom sig. Det blommar inte ofta, åtminstone inte i
rikare mått; 1942 stod emellertid hela trädet fullständigt överhöljt
av sina vita, härliga blommor.

I närheten av växthuset står ett vackert exemplar av Crataegus
monogyna argenteo-variegata, litet längre upp ett ståtligt exemplar
av ungersk silverlind (T. tomentosa); ett annat på andra sidan
restaurangbyggnaden. En gulbrokbladig ask nära den ungerska
silverlinden får inte heller förglömmas!
Till höger om restaurangbyggnaden finner man både ett ståtligt,
högrest exemplar av Vlmus campestris variegata och ett annat av
Acer campestre. Ännu längre bort skymtar man de väldiga kro¬
norna på ett par, tre jätteexemplar av Juglans nigra. Ett ex. av
Morus nigra har farit illa under de tre isvintrarna, men det står åt¬
minstone kvar, ett exemplar av Juglans regia är emellertid full¬
ständigt borta. Nere vid växthuset frös dels en stor idegran (Taxus
baccata) dels en högrest Chamaecyparis Lawsoniana Alumii bort.
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Parti av Trädgårdsföreningen med den ungerska silverlinden i fonden.

Uppe vid den ståtliga, österrikiska tallen, som beskyddar Öster¬
götlands största Ginkgo biloba-vtemplar, försvann redan efter
första isvintern ett 80-årigt exemplar av Nordmanns silvergran
( Abies Nordmanniana) Nere vid lekplatsen finns ett exemplar av
jolster (Salix pentandra) och ett av Ulmus glabra horizontalis.
Nära den ungerska silverlinden nummer två, på andra sidan
det finns alltså
gången, står ett stort exemplar av flikbladig lind
mycket att se för en dendrolog i Linköpings trädgårdsförening!
Så är man framme vid den imponerande kastanjealléen, där
man hittar tre sorters hästkastanj. Till höger, mellan restaur ang-

.

—

31

byggnaden och den gamla fruktträdgården, utbreda sig väldiga
gräsplaner. Här funnos förut ståtliga exemplar av vingnöt, men
dessa ha gått ut, åtminstone till största delen. De exemplar, som
stå i lasarettsparken, där läget har varit mera skyddat, ha klarat
vintrarna bättre. Man har, i lasarettsparken, inte blott vackra vingnötsexemplar utan också en elegant silverpil och exemplar av
Thuja occidentalis columna.
I Trädgårdsföreningens nedre parti, på och kring de stora gräs¬
planerna, ser man en hel del av intresse, t. ex. ett stort exemplar av
Acer Negundo calif ornicum, ett par exemplar av Populus tremula
erecta, silverpil, rödblommande kastanj, rysk lönn (buskformigt
växtsätt) och flera exemplar av Malus theifera, som stått på denna
plats i tre, fyra år och alltså visat sig fullt härdig. Dock blommade
den inte förrän 1942 men då desto rikare. För blomstervännen är
denna sällsynta sak med sina stora, rent vita blommor en sann¬
skyldig upplevelse. Vid musikpaviljongen i gamla fruktträdgården
finns ett par exemplar av guldpil och ett par exemplar av Ulmus
foliacea Hoersholmii. I Trädgårdsföreningen finnas vidare ett par,
tre exemplar av Pinus strobus, flera av Abies Nordmanniana, samt¬
liga mycket skadade, men mycket imponerande på grund av sin
storlek, ett jätteexemplar av brödtall (mellan ett par exemplar av
A. Nordmanniana nere vid bigården), ett exemplar av Acer dasycarpum etc. Ett stort, vackert exemplar av Thujopsis dolabrata
blev tyvärr så frostskadat efter isvintrarna, att det måste tagas bort
helt och hållet. Så sent som sommaren 1941 stod det så gott som
fullständigt friskt. I plantskolan står dock ännu ett ganska högt,
stamformigt exemplar av Acer dasycarpum Wieri laciniata, som
alltså tycks vara mycket härdigt, eftersom det gått igenom några
av de hårdaste vintrar, historien känner. Stadens vackraste exem¬
plar av Picea pungens glauca vräktes omkull av den sista orkanen.
Slutligen kan man, om man så vill, taga sig en promenad från
Nykvarn till Tannefors; de gamla, skyhöga lövträden i Nykvarns¬
parken böra intressera varje dendrolog, där ser man popplar, lin¬
dar, hästkastanjer m. m. I Stångebrop arken måste fyra pyramidalmar tagas ned efter de hårda vintrarna. Från Stångebro ned till
Tannefors har man idel vackra pilplanteringar, som börjar med
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Blick över Stångån mot Sågareholmens pilar.
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Gillberg foto.

Salix vitelliiia vid Stångebro och slutar med en charmerande grupp
guldpilar vid plaskdammen på Sågareholmen i Tannefors. På
denna holme finns även ett exemplar av Prunus Mahaleb och ett
annat av ärtcypress (Chamaecypraris pisifera squarrosa) ; ett min¬
dre exemplar togs bort i fjol på grund av alltför svåra frostskador.
På en liten konstgjord holme strax intill finner man både jolster
och ett exemplar av Salix purpurea pendula.
33
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Gillberg foto.

Skall man nämna något om träd i privata trädgårdar, får man
kanske peka på jättekastanjema på doktor MöLLERS gård. Där
växer också ett av Sveriges största exemplar av Cornus mas (väl
fyra, fem meter högt). Tidigt varje vår strålar det upp i ett ung(fomligt, allt betvingande leende, när det blommar på bar kvist!
En välformad, högrest hästkastanj finns vid Kungsgatan nummer
18, ett jätteexemplar av Ornäsbjörk i hörnet av Mömers- och Repslagaregatorna, stadens största exemplar av Robinia pseudacacia
vid Repslagaregatan 32, ett jättestort exemplar av Rhus typhina
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Praktfulla exemplar av hästkastanj vid Kungsgatan (dr Möllers gård).
Hjerton foto.

—

vid Djurgårdsgatan 4 samt Sveriges troligen högsta guldregnstråd
inne på gården till hömfastigheten vid Klostergatan och Kungs¬
gatan; detta senare går upp till tre våningars höjd = 12,5 meter!
Vid Hejdegatan i Hejdegården står ett exemplar Populus alba;
en hel rad av P. alba bolleana togs bort efter erhållna frostskador.
På samma gård stod tills helt nyligen en av stadens vackraste barrträdsplanteringar med bl. a. stadens största och mest välformade
exemplar av kanadensisk silvergran, men en ny ägare till fastig¬
heten tog bort alltsammans för att i stället plantera fruktträd!
För närvarande har Linköping 14 kvm. parkyta pr individ (min¬
dre än 30 40 anses, som bekant, inte vara i överensstämmelse med

—
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god parkpolitik), men förslag till parkområden, med en samman¬
lagd totalkostnad av c. 85.000 kr. i runt tal, föreligga utarbetade.
Det senaste är Kungsbergsområdet med en parkyta av 30.000 kvm.
Vid Nya Tanneforsvägen håller man just nu, när detta skrives, på
att uppföra en rosenpergola om nära 40 meters längd etc. Men
här slutar jag med att varmt önska alla dendrologiskt intresserade
hjärtligt välkomna till Linköping.
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UTBILDNING INOM TRÄDGÅRDS¬
ANLÄGGNING OCH
TRÄDGÅRDSKONST

Ur Kungl. Lantbruksstyrelsens den 11 november 19t3
till Kungl. Majt avgivna utredning1) med förslag till om¬
organisation av den lägre trådgårdsundervisningen häm¬
tas följande beträffande utbildning inom trädgårdsan¬
läggning och trädgårdskonst.

Den högre trädgårdskursen vid Alnarp är uppdelad på två lin¬
jer, en för allmän trädgårdsodling och en för trädgårdsanläggning.
Den förstnämnda linjen kan anses utgöra en påbyggnad på den
lägre trädgårdsundervisning, som meddelas vid trädgårdsskolorna.
Linjen för trädgårdsanläggning måste för närvarande byggas på
samma grund, ehuru en trädgårdsanläggare blott i fråga om kän¬
nedomen om det på fritt land odlade växtmaterialet och av detta
i stort sett blott prydnadsväxter äger med den allmänna trädgårdslinjen gemensamt intresse. Det torde nämligen i stort sett
råda samma skillnad mellan trädgårdsmästare (vilka erhålla sin
högsta teoretiska utbildning på linjen för allmän trädgårdsodling)
och trädgårdsarkitekter (vilka för närvarande erhålla högsta ut¬
bildning på ovannämnda linje för trädgårdsanläggning) som
mellan producenter av olika slag av byggnadsmaterial och bygg¬
mästare, respektive husbyggnadsarkitekter. Medan sålunda träd¬
gårdsmästaren är växtproducent, är trädgårdsanläggaren »bygg¬
mästare», som utför sitt arbete efter trädgårdsarkitektens ritningar
och förslag. För att emellertid trädgårdsarkitekten skall kunna
rätt verkställa sin uppgift, torde av honom fordras i stort sett
samma grundläggande praktiska kunskaper som för anläggaren.
Liksom husbyggnadsarkitekten måste äga erfarenhet om bygg¬
nadsmaterial och byggnadselement samt kunskap om bygguads!) Utarbetad av byrådirektör NILS SONESSON.
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konst, måste även trädgårdsarkitekten kunna grunda sin uppgift
icke blott på kännedomen om trädgårdens levande material utan
även på en väsentlig del av de praktiska och teoretiska element,
varpå husbyggnadsarkitekten fotar sitt arbete, enär prydnadslrädgården måste ansluta sig till byggnaden och utgöra en del av män¬

niskans boning.
Sambandet mellan hus och trädgård har länge förbisetts i vårt
land. Trädgårdskonsten var under 1600- och 1700-talen även i vårt
land en utpräglad aristokratisk konstart, trädgården var då en
representationsanläggning, som estetiskt anslöt sig till slott och
byggnader. Det är emellertid först under de sista årtiondena, som
trädgårdskonsten blivit i bästa mening demokratisk och gjorts till¬
gänglig för alla samhällsgrupper. De offentliga planteringarna
inom städerna omfatta numera parker och promenader, lekplatser,
gatuplanteringar, planteringar omkring kyrkor, skolor, sjukhus
och andra offentliga byggnader, av städerna förvaltade idrotts¬
platser och koloniområden, samt i statens eller stadens ägo befint¬
liga parkliknande områden, vilka för fritt nyttjande upplåtas till
allmänheten. I större städer saneras gamla bostadskvarter genom
att gårdshus rivas och lämna rum för planterade gårdar. Vid ny¬
byggnader i städerna lämnas rum för blommor och grönska på
gårdarna, där den soligaste delen disponeras till lekplats för bar¬
nen samt andra fredade delar för vuxna. Lamellbyggnader, fri¬
stående hus, omgivas med planteringar. Koloniträdgårdsrörelsen i
städerna har givit impuls till småstugerörelsen, d. v. s. av städer
subventionerad och kontrollerad egnahemsbebyggelse med träd¬
gårdar. Statens järnvägars insats för trädgårdskonstens utbred¬
ning genom välordnade trädgårdar vid stationshus och banvaktsstugor från landets sydligaste del till riksgränsen i norr är också
ett uttryck för det allmännas insats på anläggningskonstens om¬
råde. överhuvudtaget kan trädgården i allmänhet sägas hava
blivit ett med bostaden.

För att erhålla en uppfattning om bland annat vilka värden, som
representeras i vissa allmänna park- och trädgårdsanläggningar
38

införskaffade lantbruksstyrelsen år 1942 vissa uppgifter angående
offentliga park- och trädgårdsanläggningar inom rikets städer.
Samtliga städer med undantag av Västerås samt landets sju minsta
städer, som torde sakna egentliga parker m. m., hava lämnat ön¬
skade uppgifter. Enligt sammanställning av sålunda inkomna
uppgifter utgjorde år 1941 den sammanlagda totalarealen parkoch prydnadsanläggningar i 110 av rikets städer 3.796 hektar, vari
icke inräknats till städerna hörande i deras närhet belägna skögsområden. Under 5-årsperioden 1937— 1941 utgjorde städernas sam¬
manlagda kostnader för denna grupp av offentliga omläggningar
i medeltal per år 7.862.480 kronor, varav 2.331.824 kronor för
nyanläggningar och 5.530.656 kronor för skötsel och underhåll.
Under år 1941 utgjorde det sammanlagda antalet fackligt utbildade
ledare (stadsträdgårdsmästare) för städernas park- och trädgårdsförvaltning 69 och antalet fackutbildade trädgårdsförmän 95.
Samma år sysselsattes i dylika anläggningar sammanlagt 726 årsanställda arbetare och 1.557 extra arbetare (säsongarbetare).
Till samma städer hörande kyrkogårdsanläggningar hade år
1941 en sammanlagd areal av 1.121 hektar. Städernas samman¬
lagda utgifter för kyrkogårdsförvaltningen, i den mån denna kommunaliserats, utgjorde för anläggning och underhåll 5.391.880 kro¬
nor i medeltal per år under 5-årsperioden 1937— 1941. Inom denna
gren av städernas förvaltning tjänstgjorde år 1941 sammanlagt 38
fackutbildade ledare (kyrkogårdsf öreståndare) och 75 fackutbil¬
dade förmän ävensom 619 årsanställda och 1.315 extra arbetare.
Den totala årskostnaden för nu nämnda kommunala anlägg¬
ningar i rikets städer med ovannämnda undantag utgjorde sålunda
i medeltal per år under 5-årsperioden 1937— 1941 i runt tal 13,3
miljoner kronor. Sedan år 1933 — då enligt en inom lantbruks¬
styrelsen verkställd liknande undersökning den totala årskostna¬
uppgår denna
den belöpte på i avrundat tal 7,5 miljoner kronor
kostnadsökning till icke mindre än omkring 60 procent, vilket visar
utvecklingstendensen på området.
Enligt inhämtade uppgifter från järnvägsstyrelsen utgjorde kost¬
naden för statens järnvägars planteringsväsen under 3-årsperioden
1939— 1941 i medeltal per år 569.702 kronor, varav 450.702 kronor i
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Parker, trädgårdar och kyrkogårdar i Sveriges städer år 1941.
2

1

4

8

Parker

Stad

Total

areal,
hektar

Omkostnader
i medeltal per år
1937—1941 för
nyanlägg¬
ningar,

kronor

Alingsås

37,0

Arboga

2,6

Arvika

55,o

Askersund
Avesta

Bollnäs
Boden
Borgholm

Borås
Djursholm
Eksjö

Enköping

Eskilstuna
Eslöv
Falkenberg
Falköping

Falun
Filipstad

Gränna
Gävle
Göteborg

Halmstad
Hedemora
Hjo

25,6
3,3
2,o
3,6
4,o
33,8
36,o
2,9
6,0
35,6
16,6
12,4
5,3
30,1
1,0
2,5
44,0
444,o
18,o
40,o

5.800
6.500

3.173

23.570
1.000
1.400
7.604
904

680

295.580
6.530
1.564

11,5

Hudiksvall

7,2

Huskvarna

16,0
123,0
6,o
10,5
5,o
72,2

Hälsingborg

Härnösand

Hässleholm
Höganäs
Jönköping

kO

och

6.021
3.310
28.719
2.035
3.225

27.380

5

1

I

6

1

7

9

8

Anställda år 1941

1

1

1

8
2
3
1

2
1
1

2

1
1
1

2
1

1
1
1

14

1

1
1
1
1
1

1

7
4

1

3
1
1
3

11

I

12

1

13

1

14

6,2

6
1
2
3
1
3
38

3,8
1,0
2,6
3,0
5,o
1,0
18,9
10,o
2,6
4,6
10,1
3,8
0,9
5,4
7,6
3,o

4,5

3
9
7

3

4
2
18
1

10
112
8
1
3
1
26
2
1

8

Omkost¬
nader i
Anställda år 1941
medeltal
Total
per år
areal, 1937-1941 Kyrko- Ar- Års- Säanlägg¬ gårds- bets- anhektar för
ningar och före- ledare ställda songunderhåll, stån- o. för¬ arbe¬ arbetare
kronor
dare man tare

12

1
5

2
1

1
1

I

Kyrkogårdar

trädgårdar

Års- Säskötsel Stads- Aroch un¬ träd- bets¬ an- songgårdsledare
ställda
arbederhåll,
mä¬ o. för¬ arbe¬ tare
kronor
stare män tare

35.250
7.101
25.326
1.577
6.060
4.100
4.131
3.310
102.022
13.000
7.344
12.137
40.268
13.600
15.614
8.420
38.783
3.160
640
110.655
819.120
72.383
6.187
1.685
12.795
8.906
115.870
26.335
9.872
4.300
77.616

10

24
191
23
1
3

4
2
49
9

2
4

48

20,o
181,o
16,0
4,o
2,5
3,9
3,0
35,3
12,5
5,o

5,6
30,9

9.140
4.623
21.598
977
9.393
3.400
5.250
1.915
56.638
8.740
4.260

1

32.675
1.800
9.518
2.070
18.200
10.396

1

60.100
748.138
66.574
5.980

3

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

5

1

1

1

3
1

591

8.174
4.722
38.739
4.438
2.533
2.330
75.000

1
1
1
1
1
2
1
10
3
1
2
2
1
1
2
1
2

26
124
4
1
2

4
2
4
17
1

13

2
3
28
1
1
1

4
24
161
10
10
2
3

3
1

1

1
1

3

2
7
2
2

1

Kalmar
Karlshamn

2

12,4
7,0

Karlskoga

Karlskrona

12,8

Karlstad
Katrineholm

22,0
11,0
Kiruna
3,5
77,o
Kristianstad
Kristinehamn
7,o
Kungsbacka
4,o
Köping
2,o
12,0
Laholm
Landskrona
45,0
Lidingö
*)136,o
Lidköping
5,o
Lindesberg
2,6
40,0
Linköping
2,8
Ljungby
1,2
Ludvika
6,o
Luleå
38,o
Lund
Lysekil
1,3
Malmö
214,0
Mariefred
0,6
Mariestad
7,2
Mjölby

Motala

Mölndal
Nora
Norrköping
Norrtälje

3,4
0,2
2,8
629,0
7,o

Nybro

10,o

Nyköping

8,0
7,8
5,0
l,i
16,0
7,o
5,o

Nässjö

Oskarshamn
Piteå
Ronneby

Sala
Sigtuna

8

4.280
19.236
6.395

3.718
3.620
18.828
28.784

—
—
—
—

1.515

4

67.073
23.347
13.483

51.770
43.916
16.410
5.092
48.600
16.571
3.309
4.400
3.700
72.978
4.300

5

6

1
1
1
1
1

1

1

89.200
3.520
6.828

1

17.317
20.232 116,406
4.052
43.330 391.906
920
10.459

1

1.270
9.817
1.190
1.905
3.876
5.988 195.927
6.526
6.306

3.317
2.232

41.394
20.892

1.345

7.280
3.660
6.695
16.182
1.700

8

11

6

17
10
39
10

2

12

8
1

4
12
6
1

5

1

1

1.063

1
2
2

1

20.258
3.651

1.140
3.300

1

7

1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
2

1
1
1
1
2

12
2
2
2
2
2
1

16
1

6
1

1

2
1

1
1

54
1
1
2
2
1
24
1
1

3
5

9

3
20
2
4
2
28
3
9

14
2
60
1
2
2
1

30
1

1
6
4
3
2

18,8
8,1
6,9
9,0
14,o
4,5

54.619
6.120
34.454
14.605
35.117
2.212

5,o

11

12

18

14

1

11
1

11
3

1
1
1
1

3
6
1

5
15
2

9,o

17.200
17.220

3
3

3
4

3,6
4,0
13,0
1,8
6,1

9.519
1.300
32.652
15.540
30.280

1

1

2
1
4
1
1

1
1
5
2
2

10,o
4,4
5,6
5,o
24,9
3,4
78,7
1,1
3,1
8,6
5,o
8,2
3,7
26,8
4,o
3,o
10,7
2,2
4,0
2,4

58.300

1

1

3

17

3,4

1

10

1

1
1

1
1

1

14.680
4.849
118.604
2.213
302.530
4.908
2.902
5.275
14.180
12.134
9.283
91.977
3.845
22.808
6.175
40.600
400

1
1
1

1
1
2
3

2
1
21
1
40

1
2
1

1
2

1

1
4

J2
1

2
1

4.830

2

*) Naturpark.

il

3
2
18
2
45
1

4
2
3

37
1

1
6
1
1
1

1

2

1

3
2

2

1

Simrishamn
Skara

Skellefteå

Skövde
Sollefteå

Stockholm
Strängnäs

Strömstad
Sundbyberg

Sundsvall

Saterj
Söderhamn
Söderköping
Södertälje

Sölvesborg

Torshälla
Tranås
Trelleborg

Trollhättan

Trosa
Uddevalla
Ulricehamn
Umeå
Uppsala

V arberg
Vaxholm
Vetlanda
Vimmerby

Visby
Vänersborg

Värnamo
Västervik
Växjö

Ystad

I

Åmål
Ängelholm

Örebro

öregrund
Örnsköldsvik
Östersund

3

4

12,0
9.700
9.341
9.341
8,6
11,6
6.034 38.760
15,o
23.860
1,7
6.740
716,0 1.605.475 1.590.900
27,0
10.226
15,7
722
3.095
4,o
4.960 15.718
22,0
4.372 49.880
8,o
9.185
10,o
1.031 24.047
1,2
1.909
4,6
3.202 28.692
2,o
3.616
1.130
•M
2,0
4.153
18,0 12.080 39.332
8,9
20.689
1,3
893
4.227 56.195
15,0
5,8
1.843
8.643
9,4
1.280 29.210
176,3 43.000 147.023
3,3
21.345
9,8
1.246
6,4
3.660
1,0
2.533
18,3
3.681 31.479
9,5
15.155
3.260
8,8
21.371
4.500 31.070
16,0
3,o
21.957
18.160
65,8
18.860
3,0
49,o 10.353 184.240
592
11.720
3,o
17,7 20.500 41.623

12.331.824|5.530.656|

Summa 3.796,1

42

5

7

6

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

15

2
7
2
4
205
1
1
14

1
1

2

1
1
1
1

9
2
2
1
1

1

1

3
13
5
2
472
3
1
5
4
10
6
6

1
1

12
2

11
10

2

7

2
2
1

1
2
7
4
1

10
2
13
76
4
1

1

1
1
1
1
1

9

8

1

1
1

5
1

1
1

2
1

1
1

2
2
2

1
1
2

3
36

1

7

9
5
50
,2
3
10

95

| 726

1 1.557

1

1
1

69

|

9

4
1
3
10
7

10

3,6
4,4
2,o
4,o

415
3.623
4.162
12.570

170,0 2.838.098
4,o
5.816
440
12,0
20.980
5,o
2,9
7.930
1.000
3,o

0,3
5,5
5,o
1,6
2,2
8,4
8,4
1,5
9,i
2,2
3,2
12,8
11,5
29,6
2,0
5,4
8,3
6,2
3,7

5,9
13,1

5,o
4,0
3,5
8,6

2,o
5,4
1.118,?|

1.136
23.371
1.159
1,034
5.516
9.037
50.475
287
4.700
2.360
8.515
31.230
6.665
6.630
3.030
2.926
9.450
6.340
10.360
9.302
21.327
12.520

11

12

14

1

6

1

1
1
1

2

6

1

15

117

715

2
1

2
2
1

1

5
2
6
5

1

1

1

2

1

1

1

1

9

1

1

1

1
2

2
2

3

5

1

4

1

1

1

1

1

7

12

4

1
1

1

1

4
2
2
1
5

1
1
1

1

1

2

8

I

11

3
2
1

5
2

1

2

75

| 618

1 1.315

1

38

1

12
1
2
3

2

46.813
750
1.670
6.300

5.389.18o|
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personalkostnader. Anställda voro 1 trädgårdsdirektör, 6 träd¬
gårdsmästare och 28 trädgårdsförmän.
Enligt en av föreningen svenska trädgårdsarkitekter verkställd
beräkning skulle den årliga kostnaden för nyanläggning och under¬
håll av prydnadsträdgårdar och parker i allmän och enskild ägo
uppgå till omkring 30 miljoner kronor med en ungefärlig fördel¬
ning av 60 procent på material och 40 procent på löner och arbets¬
kostnader. Även om detta värde endast utgör ett försök till upp¬
skattning, har uppgiften likväl anförts främst för att belysa den
storleksordping, värdena på detta område anses röra sig om. Med
hänsyn till de nyssnämnda sammanlagda verkliga årskostnaderna
av i runt tal 13,3 miljoner kronor för städernas offentliga park- och
prydnads- samt kyrkogårdsanläggningar ävensom statens järn¬
vägars trädgårdsväsen, synes emellertid den nämnda värdesiffran
för allmänna och enskilda trädgårdsanläggningar knappast över¬

driven.
I samband med avlämnande av ovan nämnda uppgifter rörande
Stockholms stads kyrkogårdsanläggningar underströk stadens kyr¬
kogårdsnämnd behovet av att möjlighet inom landet bereddes för
utbildning av trä dgårdsteknisk personal i förmansställning för
tjänstgöring vid offentliga parkanläggningar, och att denna ut¬
bildning även komme att innefatta kännedom om de i vissa avseen¬
den speciella förhållanden, som gällde ifråga om kyrkogårdarnas
anläggning och skötsel.
Vid samma tillfälle lämnade Stockholms stads gatukontor upp¬
gifter till utredningen och anfördes i samband därmed följande:
»Parkavdelningen, som handhar anläggningarna och vården av
Stockholms stads planteringar är en avdelning av gatukontoret och
verkställande organ för gatunämndens beslut angående parkfrågor.
Stadsträdgårdsmästaren, arkitekt Holger Blom, biträdes av trädgårdsteknisk, arkitektonisk och byggnadsteknisk samt kameral
personal. För den övervägande delen av den trädgårdstekniska
personalen, som består av 8 10 man, fordras en grundlig skolning i
allmänna trädgårds- och parkanläggningsfrågor, som förekommer
vid trädgårdsskolorna, men därutöver fordras en' god känsla för
form och färg, särskilt skolning i anläggningsteknik, kostnadsbe-
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räkning, konstruktionsritning, kartläggnings-, avvägnings- och utsättningsarbeten samt viss kännedom om stadsplanering i vad
avser parkers och andra rekreationsområdens inlemmande i stads¬
byggnaden och deras betydelse. Den arkitektoniska och byggnadstekniska personalen (5 6 man) sysslar förutom mera ingående
med stadsplane- och byggnadsfrågor även med parkprojektering
Av den kamerala personalen behöver en del även trädgårdsteknisk
och affärsteknisk utbildning. För de trädgårdstekniska och vissa
yttre arbeten finnes en trädgårdstekniker med viss byggnadsteknisk och högre trädgårdsteknisk utbildning. För de yttre arbe¬
tena vidare: 1 parkinspektör med högre trädgårdsteknisk utbild¬
ning, 1 förrådsmästare med teknisk och praktisk utbildning, 1 lekinspektris med pedagogisk utbildning för den s. k. parkleken, 8
distriktsträdgårdsmästare med 7 verkmästarebiträden i förmans¬
ställning, vilka alla behöva trädgårdsteknisk eller specialutbildning
utöver den 2-åriga trädgårdsmästareutbildning, som erhålles vid
trädgårdsskolorna. Som sammanfattning kan sägas, att de träd¬
gårdsmän, som ämna ägna sig åt anläggningsteknik och parkvård
behöva en mera koncentrerad och enhetlig utbildning vid en läro¬
anstalt, som snabbare och grundligare än nu är fallet förskaffar
dem den utbildning, de behöva för utövande av sitt yrke.»
För att bedöma behovet av särskild utbildning av trädgårds anläggare har redan anförts storleken av den personal, som för
närvarande finnes anställd vid städernas och statens järnvägars
trädgårdsförvaltningar. För hela denna personal, vare sig den
bekläder högre eller lägre befattningar, torde anläggarutbildningen
böra vara grundläggande.
I samband med de kommunala förvaltningarnas uppgifter om
bland annat redan befintlig personal för handhavandet av ifråga¬
varande verksamhet hava de även uttalat sig om det aktuella be¬
hovet av ytterligare personal för ändamålet. Enligt sagda uttalanden förelåg behov av ytterligare 9 stadsträdgårdsmästare, 17 trädgårdstekniskt utbildade förmän för trädgårdsförvaltningar, 9 trädgårdstekniskt utbildade kyrkogårdsföreståndare samt 5 kyrkogårdsförmän. Då Stockholms stad för närvarande har anställda
förutom stadsträdgårdsmästare (chef med högre arkitektutbild-
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ning) 18 personer, för vilka fordras högre trädgårdsteknisk ut¬
bildning och sålunda i kompetens motsvara stadsträdgårdsmästare,
visar följande sammanställning det ungefärliga antalet dels nu
verksamma personer, av vilka bör fordras trädgårdsanläggarerespektive trädgårdsarkitektutbildning, dels ytterligare behövlig
personal med sådan utbildning:
Antal
Stadsträdgårdsmästare
69 + 18 + 9
96
Stadsträdgårdsmästare underordnade ar¬
,
betsledare m. fl
95 + 17
112
Kyrkogårdsföreståndare
47
38+9
80
Kyrkogårdsförmän
.
75+5
Trädgårdspersonal vid statens järnvägar,
30
omkring
Praktiserande trädgårdsarkitekter och trädgårdsanläggare enligt rikstelefonkata168
logens yrkesregister år 1942
Summa 533
Då vissa till sistnämnda grupp hörande personer torde vid sidan
av enskild verksamhet även vara kommunalanställda och sålunda
uppförts jämväl inom andra grupper, synes det totala antalet per¬
soner, för vilka bör erfordras speciell anläggar- respektive träd¬
gårdsarkitektutbildning för närvarande kunna uppskattas till i
runt tal 500.
Behovet av trädgårdstekniskt utbildade personer återspeglas i
ovan anförd kostnadsökning för städernas trädgårdsväsen med
omkring 60 procent från 1933 till årsmedeltalet för 5-årsperioden
1937 1941. Framträdande är även den allmänna tendensen i vad
avser den ökade insikten om trädgårdsodlingens sociala betydelse
icke minst för städernas befolkning. Ju mera nämligen ett land
avlägsnar sig från rent agrarisk hushållning, desto starkare träder
trädgårdsodling som bisyssla för stads- och industribefolkningen i
förgrunden. Detta symptom torde föranledas därav att massor av
människor vid snabbt växande industrialisering dragas till stä¬
derna, där arbetsuppgifterna äro ensidigt inriktade på industriell
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och kommersiell verksamhet och där följaktligen en komplette¬
ring med arbete i det fria framförallt i egen trädgård är av särskilt
värde.
Det är för att möta det alltmera stegrade behovet av trädgårdstekniskt kunnig personal, å ena sidan inom städernas allmänna
trädgårdsanläggningar och, å den andra, inom andra tätorter, där
hemträdgårdens ändamålsenliga utformning utgör en viktig social
och estetisk faktor, som lantbruksstyrelsen anser tungt vägande
skäl föreligga för inrättandet av en speciell utbildningsanstalt för
trädgårdsanläggare.
I sitt underdåniga yttrande den 22 november 1938 angående
reformering av lantbruksakademiens trädgårdsskola m. m. fram¬
höll lantbruksstyrelsen också ett jämförelsevis obeaktat område,
som ställde allt större krav på dess utövare, nämligen trädgårdsanläggarens, alltså den fackman, som efter arkitekts förslag skall
utföra och sedan leda underhållet av främst prydnadsanordningar
i parker, prydnadsträdgårdar vid allmänna institutioner och in¬
rättningar samt vid det mycket stora antalet enskilda bostäder i
städernas närmaste omgivningar, bland annat s. k. trädgårdsstäder,
i vilka det ofta mindre rör sig om produktion av nyttigheter än av
estetiska anordningar. Med den utveckling denna gren av trädgårdsverksamheten fått, synes det allmännas medverkan i Sverige
liksom i andra länder nödvändig för att locka kvalificerade per¬
soner att ägna sig åt sådan verksamhet. Det ständigt stigande be¬
hovet av kvalificerade trädgårdsarkitekter och trädgårdsanläggare
kan ej heller tillgodoses med nuvarande utbildningsmöjligheter.
Nämnda behov har visserligen redan förutsetts genom anordnandet
inom den högre trädgårdskursen vid Alnarp av ovannämnda speci¬
ella linje för trädgårdsanläggning, men en för sådan utbildning
speciellt avpassad lägre skola, varifrån, bland annat, elever till den
högre kursens anläggningslinje skulle i viss utsträckning kunna
rekryteras, förefinnes ännu icke.
Det behov av specialisering, som gjort sig gällande inom flertalet
yrken, sträcker sig också till trädgårdsnäringen. I det föregående
har lantbruksstyrelsen anfört, att vid den i stort sett alltsedan år
1910 tillämpade undervisningsformen vid trädgårdsskolorna hänU6

syn icke tagits och av tidigare anförda skäl ej heller kunnat tagas
till här ifrågavarande behov av specialisering.
Enligt reglementet den 31 december 1924 (nr 551) för vissa med
statsmedel understödda trädgårdsskolor skall elev för att vinna
inträde vid trädgårdsskola bland annat hava med goda vitsord
under minst tre år deltagit i olika trädgårdsgöromål; därmed är
underförstått arbete inom olika produktionsområden, som blott i
begränsad omfattning äger betydelse för en trädgårdsanläggare.
Av förut omförmäld utredning framgår, att förpraktiken före in¬
trädes vinnande vid trädgårdsskola utgjort i medeltal 6 år. Av
dessa sex år har i vanliga fall blott mycket begränsad tid ägnats åt
anläggningsyrket, vilket en trädgårdselev i allmänhet önskar med
allvar ägna sig åt, först sedan han genomgått 2-årig lärokurs vid
trädgårdsskola dock utan att kanske äga erforderlig vare sig konst¬
närlig läggning eller fallenhet för anläggaryrket. Såväl det prak¬
tiska arbetet före inträde vid trädgårdsskola som den teoretiska
undervisningen vid sådan skola är nämligen till väsentlig del av
den art, att den som äger intresse och fallenhet för anläggarens
yrke icke ens efter 8 år lyckats erhålla den för en sådan yrkesman
grundläggande utbildningen.
För trädgårdsanläggarens utbildning synes därför erfordras in¬
rättande av särskild trädgårdsanläggarskola.
Såsom redan i annat sammanhang framhållits, är det vid all
yrkesundervisning av största vikt, att eleverna icke nått för hög
ålder, när de vinna inträde i yrkesskola. Trädgårdsanläggarens
yrke fordrar givetvis god förpraktik. Då emellertid det praktiska
arbetet inom denna yrkesgren är säsongbetonat, synes kravet på
praktisk förutbildning för inträdes vinnande vid trädgårdsanläg¬
garskola visserligen böra vara minst 3 år, eller samma tid som i
annat sammanhang föreslås för inträde vid trädgårdsskola eller
för lärlingsutbildningen inom trädgårdsnäringen, av vilken tid blott
tre säsonger, omfattande omkring 20 månaders praktiskt arbete,
bör hava avsett arbete vid anläggning och underhåll av med rikt
växtmaterial försedda välskötta offentliga eller enskilda träd¬
gårdar eller parker. Då det ofta torde bereda anläggarlärlingar
svårighet att erhålla praktiskt arbete under vintern, synes såsom
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villkor för inträde vid trädgårdsanläggarskola böra föreskrivas
genomgången trädgårdsbetonad vinterkurs vid lantmannaskola.
En blivande trädgårdsanläggares praktiska förutbildning synes
böra gestalta sig på följande sätt:
1) allmän orientering i trädgårdsodling i lämplig herrgårds¬
trädgård under 12 månader, 2) arbete i kommunal parkavdelning,
kyrkogård eller annan anläggning för trädgårds skötsel och under‘
håll under 12 månader, 3) genomgång av trädgårdsbetonad lant¬
mannaskolas vinterkurs under 5 månader samt 4) anställning hos
trädgårdsanläggningsfirma under 12 månader.
Trädgårdsanläggarskola.
Trädgårdsanläggarskola bör anordnas i samband med en all¬
sidig plantskolerörelse och vara förlagd till större trädgårdsan¬
läggning med särskilt rikhaltigt material av olika slag av prydnadsträd och prydnadsbuskar samt blomsterväxter, som kunna
finna användning i trädgårdar och parker. Då för undervisningen
även erfordras lätt tillgängligt, allsidigt demonstrationsmaterial i
form av trädgårdsanläggningar av olika slag, bör skolan helst
vara förlagd till Stockholms omedelbara närhet.
Undervisningen bör uppdelas på två huvudkurser, nämligen en
tvåårig och en ettårig kurs. Beträffande den förstnämnda kursen,
närmast avsedd för utbildning av trädgårdstekniker, d. v. s. arbets¬
ledare och förmän i kommunala anläggningar, skulle kunna an¬
föras skäl för att densamma begränsades till iy2 år med början
den 1 november, varefter kursen skulle pågå under två vinter¬
halvår och ett mellanliggande sommarhalvår. Kursen skulle då
avslutas den 31 mars, varigenom utexaminerad elev hade möjlig¬
het att omedelbart erhålla arbetsförtjänst under en hel sommar¬
säsong. Trädgårdsanläggarens yrke är nämligen i högre grad än
trädgårdsmästarens säsongbetonat och svårigheterna för helårstjänstgöring därför påfallande. Då emellertid erfarenhet i allsidig
plantskoleskötsel ävensom växtkännedom äro av grundläggande
betydelse för trädgårdsanläggaren och då man torde kunna utgå
ifrån att vid anläggarskola antagna elever i allmänhet sakna till48

räckliga kunskaper inom dessa områden, är det enligt lanlbruksstyrelsens mening erforderligt att elev under två sommarhalvår
erhåller kvalificerad vägledning för inhämtande av praktiska erfa¬
renheter på området. Även för anläggarskolans kontinuerliga
praktisk-ekonomiska verksamhet är det nödvändigt att elever all¬
tid disponeras under vegetationsperioden. Med hänsyn härtill har
lantbruksstyrelsen stannat vid att föreslå en lärokurs av två år.
I likhet med vad som i annat sammanhang föreslås beträffande
vissa trädgårdsskolor har lantbruksstyrelsen funnit vägande skäl
tala för att vid anläggarskola inrätta även en ettårig undervisnings¬
kurs, avsedd för yrkesmän, som redan äga viss erfarenhet på om¬
rådet, men framför allt för sådana, vilka efter avlagd studentexa¬
men eller förvärvande av däremot svarande kunskaper vilja an¬
vända denna kurs som förskola för inträdes vinnande vid högre
trädgårdskursens anläggningslinje. En sådan huvudsakligen teore¬
tisk ettårskurs torde vara så mycket lämpligare som de viktigaste
läroämnena i tvåårskursen böra studeras under andra läsåret och
därvid kunna läsas gemensamt med elever i en ettårig kurs. Något
ytterligare behov av fast anställda lärarkrafter skulle sålunda icke
erfordras för sistnämnda kurs.
Den tvååriga kursen bör inledas med övervägande teoretisk
undervisning under första vinterhalvåret (1 november 31 mars),
varefter skulle följa praktiskt arbete i plantskola samt demonstra¬
tioner i växtkännedom under sommarhalvåret (1 april 31 okto¬
ber). Andra vinterhalvåret bör ägnas åt uteslutande teoretisk un¬
dervisning, varefter sista sommarhalvåret ägnas åt mera begränsat
praktiskt arbete i plantskola. Därjämte bör under detta sommar¬
halvår avsevärd tid ägnas åt demonstrationer i växtkännedom och
åt i skolans omgivningar pågående anläggningsarbeten, varjämte
bör meddelas praktisk undervisning i fältmätning, avvägning, ut¬
sättning av höjder m. m. Därjämte bör under denna period av
kursen anordnas studieresa för eleverna. Plats i skolan bör beredas
åt 30 elever. Till en början torde verksamheten böra omfatta blott
den tvååriga kursen, vid vilken 15 elever intagas varje år. Sedan
erfarenhet vunnits, bör övervägas att anordna jämväl en ettårig
kurs, vid vilken plats bör beredas för 10 elever samtidigt som
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antalet elever i tvåårskursen begränsas, till 20 med intagning av
10 elever varje år.
Såsom villkor för vinnande av inträde i trädgårdsanläggarskolas
tvååriga kurs bör, förutom praktik under minst 3 år, föreskrivas
att hava med goda vitsord genomgått vinterkurs vid trädgårdsbetonad lantmannaskola eller att äga däremot svarande kunskaper.
Det får nämligen anses nödvändigt, att vid undervisning i trädgårdsanläggarskola huvudvikten lägges på inhämtandet av kun¬
skaper i teknik och växtkännedom och icke i mera allmänna
skol- och trädgårdsämnen.
I avvaktan på möjlighet att kunna anordna jämväl ettårskurs
bör sökande med större allmänkunskaper än ovan nämnts kunna
erhålla dispens for inträde direkt i den tvååriga lärokursens andra
årskurs.
Ifråga om undervisningens ordnande och innehåll hänvisas till
vad lantbruksstyrelsen anfört härom beträffande trädgårdssko¬
lorna. I överensstämmelse härmed föreslår lantbruksstyrelsen, att
för tillgodoseende av den teoretiska utbildningen vid trädgårdsanläggarskola skall under tvåårskursens första år omkring 500 tim¬
mar och under dess andra år omkring 1.100 timmar ägnas åt lek¬
tioner med därtill hörande övningar och demonstrationer.
Beträffande den teoretiska undervisningen är skillnaden mellan
trädgårdsanläggarskola och trädgårdsskola oväsentlig, i vad avser
de grundläggande ämnena. Frånsett vissa jämkningar ifråga om
dessa ämnens omfattning och innehåll med hänsyn till undervis¬
ningens specialisering, exempelvis beträffande botanik, där växtsociologi är av betydelse för naturträdgårdar, förutsättes att likar¬
tade kurser skola läsas. Undervisningen i svenska språket synes
avse beträffande räkning exempel tillämpade på trädgårdsan¬
läggning. Likaså bör undervisningen i matematik begränsas att
avse beträffande räkning exempelvis tillämpade på trädgårdsan¬
läggning och beträffande geometri på linjers, ytors och solida fi¬
gurers uppmätning och beräkning med tillämpning på trädgårds¬
anläggning. Vad angår fackämnena frukt-, köksväxt- och blomster¬
odling vill lantbruksstyrelsen föreslå en väsentlig reduktion av de¬
samma i jämförelse med motsvarande kursämnen vid trädgårds-
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skolorna, medan det till anläggarskolan hörande huvudämnet träd¬
gårdsanläggning samt därtill direkt knutna ämnen såsom kultur¬
teknik och ritning hör avsevärt utökas, varjämte nya ämnen såsom
bland annat konsthistoria och byggnadslära böra tillkomma.
Ämnena redskapslära och dagboksföring böra visserligen vara
obligatoriska men icke betygsättas, utan endast markeras i betyget
med ordet »deltagit». Antalet undervisningstimmar i varje ämne
bör utsättas i betyget.
I överensstämmelse med vad nu anförts föreslår lantbruksstyrelsen, att därest endast omkring en tredjedel av den teoretiska
undervisningen förlägges till tvåårskursens första läsår den teore¬
tiska undervisningen vid trädgårdsanläggarskolan ordnas på i
huvudsak det sätt, som tabellen anger.
Åven om undervisningen icke bör inriktas på projekteringsar¬
beten i egentlig mening, vilket tillhör ett högre stadium av träd¬
gårdskonsten, är det likväl av betydelse, att eleverna erhålla lämp¬
lig övning med uppgörande av planerings- och detaljplaner samt
arbetsbeskrivningar till av trädgårdsarkitekter uppgjorda huvud¬
planer för trädgårdsanläggningar. Eleverna böra dock vid slutet
av kursen själva få projektera enklare anläggningar.
Lantbruksstyrelsen förutsätter, att undervisningen vid trädgårdsanläggarskola i såväl den tvååriga som den eventuellt framdeles
inrättade ettåriga kursen blir avgiftsfri, ävensom att eleverna i
den tvååriga kursen, som förutsättas utföra ett betydande prak¬
tiskt arbete i plantskola och andra anläggningar, erhålla kostnads¬
fritt uppehälle vid skolan under hela kurstiden. Däremot synas
eleverna i den ettåriga kursen böra erlägga av skolstyrelsen fast¬
ställd avgift för kost och logi under vistelsen vid skolan. Lant¬
bruksstyrelsen förutsätter vidare, att obemedlade och mindre be¬
medlade elever vid såväl den tvååriga som den ettåriga kursen
skola kunna komma i åtnjutande av samma stipendieförmåner som
elever vid trädgårdsskola.
Trädgårdsanläggarskolas förläggning.

I det föregående har lantbruksstyrelsen utförligt motiverat be¬
hovet av en trädgårdsanläggarskola samt framlagt förslag till un51

Ungefärlig fördelning av den teoretiska undervisningen vid
trädgårdsanläggareskolan.
Första årskursen
Läroämne

Svenska

Matematik
Botanik
Kemi
Fysik och meteorologi

Geologi och marklära samt gödsellära

Redskapslära
Kulturteknik

Lek¬
tioner

30
40
30
30
25
40
15

Ritning

Demon¬
stration
och
övningar

.

10
10
10
10
5

Konsthistoria

Blomsterodling på kalljord
Fruktodling

Plantskoleskötsel och dendrologi
Växtpatologi inklusive zoologi

Demon¬
stration
och
övningar

60

50

40

80

30
30

60

200

200

40
40
50
20

50
30
80

30

Trädgårdsanläggning

Köksväxtodling

Lek¬
tioner

40

Byggnadslära

Allmän trädgårdslära

Andra årskursen

20
20
20
15

10
10
20
10

Driftsekonomi

Rätt slära
Dagboksföring

45

45
315

180

510

595

dervisningsordning m. m. för sådan skola. Frågan om en sådan
specialskolas förläggning får i icke ringa grad anses vara avgö¬
rande för framgången av där bedriven praktisk-teoretisk under¬
visning. Denna undervisning måste i väsentlig mån grundas på
uppdragning av sådant växtmaterial, varmed parker och prydnadsanläggningar för skilda förhållanden uppbyggas, det vill säga
plantskoleverksamhet, samt på kunskapen om för sådant behov
förefintliga prydnadsträd och prydnadsbuskar samt andra pryd-
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nadsväxter. Ett icke föraktligt växtmaterial samt plantskolor fin¬
nas redan nu vid alla trädgårdsskolor, bland vilka dock ifråga om
växtsamlingar trädgårdsskolan i Alnarp samt Bergianska träd¬
gårdsskolan intaga en särställning och i första hand böra komina
ifråga vid val av plats för en trädgårdsanläggarskola. Emellertid
är det av lika stor vikt, att en sådan skola har riklig tillgång på
praktiska demonstrationsobjekt, där sålunda växtmaterial och an¬
läggningsteknik komma till användning under varierande former
och förhållanden. Detta är icke i nämnvärd -grad möjligt vid
Alnarp, ehuruväl närheten till Malmö och Lund erbjuder tillfällen
till studier och demonstrationer i därvarande parker och angrän¬
sande villasamhällen. Det sydsvenska landskapets karaktär ocli
denna landsdels gynnsamma klimat kunna dock knappast erbjuda
en anläggare den allsidiga belysning av anläggningstyper och väx¬
ters användning, som kunna vinna tillämpning inom större delar
av landet. Mot förläggning till Alnarp av en anläggarskola talar
även det förhållandet, att lantbruksstyrelsen förutsatt en bety¬
dande utvidgning av därvarande trädgårdsskola. Förläggandet dit
av ytterligare en skola skulle sannolikt medföra svårigheter ur
såväl organisatoriska som andra synpunkter.
Då lantbruksstyrelsen föreslår anordnandet av endast en an¬
läggarskola, synes denna böra förläggas till plats, som ur växtodlingssynpunkt är representativ för större delen av landet. Lant¬
bruksstyrelsen har därför stannat vid Stockholmsorten, bland
annat med hänsyn till att därstädes finnas de mest skiftande typer
av parker, prydnadsanordningar och kyrkogårdar samt trädgårds¬
städer, där åkermark, skogsmark, berglandskap och vatten bereda
möjligheter för skilda typer av trädgårdar. En sådan rikedom på
studie- och demonstrationsobjekt erbjuder ingen annan plats i
landet.
Lantbruksstyrelsen har i det föregående föreslagit att lantbruks¬
akademiens trädgårdsskola förflyttas till Nyckelby och väsentligen
får behålla sin nuvarande karaktär, varför skolan icke kan upp¬
taga här ifrågavarande verksamhet, helst som Nyckelby är för nu
nämnt ändamål beläget för avlägset från huvudstaden och träd¬
gårdsstäderna. Bergianska trädgården däremot, som disponerar
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den av staten år-1884 försålda, omkring 25 hektar stora egendomen
Haga-Frescati, varav cirka 10 hektar omfattar botanisk trädgård,
och därjämte bedriver en större plantskolerörelse, är ur olika syn¬
punkter särskilt väl lämpad som plats för en sådan skola. Vid
Bergianska trädgården finnes såsom tidigare nämnts även inrättad
en tvåårig trädgårdsskola, från vilken årligen intill år 1937 utgått
3 elever varje vår och 3 elever varje höst. Från och med år 1938
intagas vid denna skola 8 elever varje år.
Såsom likaledes ovan anförts äges Bergianska trädgården av en
stiftelse, Bergianska stiftelsen, som är knuten till vetenskapsaka¬
demien. Lantbruksstyrelsen har icke ansett sig böra upptaga frå¬
gan om inrättande av en trädgårdsanläggarskola vid Bergianska
trädgården till överläggning med stiftelsen, enär en sådan över¬
läggning synes förutsätta dels beslut om inrättande av en sådan
skola och dels att villkoren för statsunderstöd åt skolan fastställts.
Lantbruksstyrelsen förutsätter emellertid, att, därest Bergianska
stiftelsen skulle anse sig kunna övertaga driften av här ifrågava¬
rande verksamhet, stiftelsen skulle vara berättigad tillgodonjuta
samma förmåner, som lantbruksstyrelsen kommer att föreslå för
de egentliga trädgårdsskolorna.
Skulle frågan om anläggarskolans förläggande till Bergianska
trädgården icke kunna lösas, torde en utredning böra verkställas
rörande förläggande av en sådan skola till Göteborg, där det med
hänsyn till behovet för en dylik skola av riklig tillgång på allsidigt
demonstrationsmaterial icke torde saknas förutsättningar för be¬
drivande av skolverksamhet av detta slag.

Fortsatt utbildning till trädgårdsarkitekt.
Då av det ovan anförda torde hava framgått, att den vanliga
trädgårdsmästarutbildningen icke kan anses vara normerande för
kravet på dugliga trädgårdsanläggare, kan den frågan uppställas,
huruvida den till Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut
förlagda högre utbildningen inom trädgårdskonstens område mot¬
svarar de krav, som numera böra ställas på dylik utbildning.
Det torde visserligen ligga utanför lantbruksstyrelsens föreva54

rande uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för den högre trädgårdsundervisningens reformering. Med hänsyn till det nära sam¬
bandet på här ifrågavarande område mellan den lägre undervis¬
ningen och den högre, synes emellertid en kortfattad orientering
härom böra lämnas, helst som den förstnämnda undervisningen
får anses utgöra den egentliga grunden för högre utbildning i trädgårdsfacket.

1933 inrättades en högre trädgårdskurs vid nyssnämnda in¬
stitut, vilken kurs är uppdelad på linjer, nämligen en för allmän
trädgårdsodling och en för trädgårdsanläggning. Hittills hava
sammanlagt 23 elever utexaminerats från nämnda kurs. Av dessa
hava endast 4 tillhört linjen för trädgårdsanläggning.
Enligt gällande stadgar för institutet (nr 632/1938) äro följande
ämnen obligatoriska för studerande på såväl linjen för allmän
trädgårdsodling som linjen för trädgårdsanläggning, nämligen
matematik, fysik, meteorologi, kemi, geologi och marklära, bota¬
nik (morfologi, anatomi och fysiologi, ekologi och växtgeografi,
systematik samt växtpatologi), zoologi, kulturteknik, ritning, redskapslära och ekonomisk trädgårdsodling (historik, blomsterod¬
ling på kalljord.)
Flertalet av dessa ämnen utgöra en svår och i stort sett onödig
belastning för dem, som välja anläggningslinjen. Då de studeran¬
des förkunskaper i fråga om anläggningsteknik ofta torde vara så
begränsade, att en mycket stor del av kurstiden måste ägnas åt
detta ämne, som borde vara undangjort med utgången från trädgårdsanläggarskola, och dessutom en avsevärd del av den högre
kursens två år måste ägnas åt ovan föreskrivna ämnen, säger det
sig självt, att undervisningen i det som borde vara det väsentliga,
nämligen trädgårdskonst med projekteringsövningar, estetik, färg¬
lära, teckning och målning, stadsplanekonst, kyrkogårdskonsl och
husbyggnadslära m. m., blir i hög grad lidande. Ej heller finnes
vare sig för högre eller lägre undervisning på området grundläg¬
gande försöksverksamhet rörande t. ex. arbetsbesparande redskap,
sådd vid olika tider av gräsmattor, fröblandningar, jordbland¬
ningar för gräsmattor, prydnadsträd, buskar, rosor och blommor
m. m.
År
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Yad nu anförts om belastningen å trädgårdsanläggningslinjen
med den egentliga trädgårdskonsten ovidkommande ämnen, gäller
även ifråga om den allmänna trä dgårdslin jens belastning med
undervisning i rena anläggningsämnen.
Den ekonomiska trädgårdsodlingen har knappast något gemen¬
samt med trädgårdskonst utan utgör närmast en högre form av
jordbruk. Därför synes den högre undervisningen på linjen för
allmän trädgårdsodling närmast böra jämställas med agronom¬
utbildningen och utgöra en motsvarighet till undervisningen vid
lantbrukshögskolans jordbruks- och ekonomiska linje. Därför kan
det ej heller vara tidsenligt, att för sådana högre utbildade trädgårdsmän, som avse att ägna sig åt produktionstekniska, ekono¬
miska och organisatoriska problem samt försöksverksamhet, skola
nödgas för sådan verksamhet åsidosätta särdeles nödvändig för¬
djupning i hithörande ämnen för 260 undervisningstimmar i träd¬
gårdskonst.
Fråga uppstår då huruvida den högre trädgårdsundervisningen
vid Alnarp bör reformeras så att den kommer att omfatta allenast
ekonomisk trädgårdsodling och vad därmed står i samband för
utbildning av befattningshavare vid skolor och försöksverksamhet,
hos hushållningssällskap och ekonomiska organisationer m. m.,
samt huruvida anläggningslinjen helt bör indragas eller om utbild¬
ningen av trädgårdsarkitekter bör ske i samarbete mellan Alnarpsinstitutet och konsthögskolan eller helt vid endera av dessa insti¬
tutioner.
icke avsett
såsom redan anförts
Lantbruksstyrelsen, vilken
att föregripa en erforderlig specialutredning om reformering av
den högre trädgårdsundervisningen, har med det anförda allenast
ansett sig böra göra ett programuttalande i ämnet, enär planlägg¬
ningen av en ny form av lägre trädgårdsundervisning, nämligen
den som avser trädgårdsanläggning, synes direkt beröra den nu¬
varande formen för den högre undervisningen på samma område.
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FOREKOMSTEN AV ROBINIA PSEUDACACIA I VÅRT LAND
av Yngve Cederholm

Robinia pseudacacia L., robinia eller falsk akacia, växer vild i
östra delen av U. S. A. Dess ursprungliga hemort är trakterna kring
sydändan av Appalacherna. Ymnigast förekommer den på väst¬
sidan av nämnda bergskedja inom staten Väst-Virginia, där den
också når sin största storlek. Den har sedermera spritts till stora
delar av U. S. A. öster om Klippiga bergen (Sargent, G. S., Manual
of the Trees of North Amerika, London 1922).
Väst-Virginia har under januari månad en medeltemperatur,
som ligger mellan 0°C och + 5°C och under juli varmare än -|20°C.
Till Europa infördes robinian år 1638 av en trädgårdsmästare
med namnet Robin (Hempel, G. und Wilhelm, K., Die Bäume und
Sträucher des Waldes, Wien 1889 90). Numera förekommer den
inom större delen av Europa med undantag av dess nordöstra del,
där den inte är härdig. Vid Norges kusttrakter finns den upp till
63° n. br. I vårt lands södra delar finns den här och var. De
nordligaste bestånden synas vara de som finnas vid Uppsala i östra
delen av landet och vid Baldersnäs (Dalsland) i västra delen. Ro¬
binian planteras som prydnadsträd för sitt vackra lövverks och
sina vackra och ljuvligt doftande blommors skull. Blommorna
äro rika på nektar och vid blomningen beflyges träden flitigt av
bina. Utomlands har man på en del håll planterat den i stor ut¬
sträckning för att förbättra honungsdraget (Alfonsus, A., Die
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Bienenweide, Stuttgart 1923) I vårt land har man även planterat
den på svaga marker för att utröna om den lämpar sig som mark-

förbättrare.
Sveriges Biodlares Riksförbund har vidtagit åtgärder för åstad¬
kommande av bättre honungsdrag. Plantor av en del nektargivande träd såsom sälg, lönn och robinia tillhandahållas genom
nämnda förbund till billigt pris. För att nå något bestående re¬
sultat med planteringen av robinian måste man ju känna till hur
långt' mot norr den är härdig. Undertecknad fick i uppdrag att
närmare undersöka saken.
I gängse handböcker uppges robinian förekomma till Stock¬
holmstrakten. Under vintern 1941 42 tillskrevs stadsträdgårds¬
mästare, trädgårdskonsulenter, plantskoleägare, trädgårdsmästare
och trädgårdsamatörer m. fl. angående förekomsten av robinia.
Med ledning av de 110 svar, som ingingo upprättades vidstående
karta. Den anger alltså förekomsten under 1941. Vi hade då haft
två stränga vintrar och de träd, som överlevde dessa kunna antagas
ha klarat sig även över vintern 1942 43. Kartan torde alltså ange
robinians förekomst efter de stränga vintrarna 1939 42.
Inom Skåne, Blekinge, södra delen av Halland, södra delen av
Kalmar län, Öland och Gotland är robinian allmän, d. v. s. den
förekommer inom så gott som varje socken i någon park eller
trädgård. Längre norrut finnas talrika bestånd i Göteborg, i
Östergötland samt i Mälartrakten. En ring med kors utmärker
bortfrusna robinior. (Ett försök till inplantering har gjorts så
långt norrut som vid Gisselås i Jämtland). Plantor av upp till 5
års ålder ha drabbats mest av kölden. Som äldre äro träden vida
härdigare. Det är endast i ett fåtal fall äldre träd frusit ned. Att
plantorna dött har i en del fall berott på att de planterats i olämp¬
lig jordmån. Bäst trivs trädet i mager sand- och grusrik jord. I
lerjord synas plantorna ha svårt att övervintra. Den vanligaste
orsaken till att plantorna frusit bort är emellertid att de ha varit
av mindre härdig ras uppdragna av frö från robinior, som växa
inom klimatiskt mer gynnade områden. Plantor eller frö impor¬
teras från Danmark och Tyskland. Det är helt naturligt att dylikt
material endast är härdigt i Skåne eller på Gotland. Vill man ha
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Uppgifterna oirje or 1941.
Yngre Cederholm

Robinia pseudacacia L. i vårt land efter vintrarna 1939 — 40 och 19W — 41.
Ett inplanteringsförsök har gjorts i Gisselds, Jämtland.
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plantor tillräckligt vinterhärdiga för nordligare trakter bör man
föröka där redan befintliga träd. Detta torde inte möta någon svå¬
righet. Robinian skjuter talrika rotskott. Enligt meddelande från
stadsträdgårdsmästare HOLGER BLOM lämnar robinian åtminstone
ibland grobart frö i Stockholm. Plantor av Stockholmsfrö ha dra¬
gits upp och de överlevde de stränga vintrarna 1939— 41 i Stock¬
holm, trots att de då endast voro 2— 4 år gamla.

— 4Í.

Plantor övervintrade 1939 — 41.

Plantor bortfrusna 1939

1 Stockholm uppdragna av
Stockholmsfrö.

I Falun 50 plantor införda från

1 Södertälje införda från Skå¬
ne, planterade i torr, mager
jord.

I Visby självsådda plantor.
I Östra Ryd från Skåne införda
plantor.

Skåne.

I Falun en planta införd från
Böda.
I Baldersnäs 500 plantor upp¬
dragna från frösådd därstädes.
Fröet tydligen införskaffat sö¬
derifrån, enär det gamla robiniaträdet i Baldersnäs icke
blommar.

I Skåne av danskt frö uppdrag¬
na plantor: ettåriga helt bort¬
frusna, 2— 3-åriga nedfrusna
till halva sin höjd.
I Visby införda plantor.
Vid Sparreholm (Söderm.) från
Skåne införda plantor.
1 Kosta plantor eller frö från
Skåne.
1 Lindås (Kalmar 1.) införda
från Skåne.

I Karlstad 100 plantor från
Skåne.
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Robinia pseudacacia. (Efter Hempel o. Wilhelm).

De plantor, som uppdragas av frö från Skåne böra endast plan¬
teras inom det område, som på kartan är streckat. För odling i
Mellansverige bör man draga upp plantor från där förekommande
träd. Att införa plantor eller frön av Robinia pseudacacia från
andra länder med mildare klimat är meningslöst, enär endast ett
ytterst ringa antal av plantorna kunna tänkas klara sig i vårt land
och enär robinioma lämna grobart frö så långt norrut som i Stock¬
holmstrakten.
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I ganska många fall ha uppgifter lämnats om trädens ålder och
storlek. I nedanstående tabell har en sammanställning gjorts:

Växt plats

Visby vid S:t Hansg

Omkrets Planteringsår
Trädets höjd
i brösthöjd
omkring
i m
i cm

15

Visby

Lund
Malmö, Kungsparken

Böda (Öland)
Lund, Stadsparken

Vibyholm (Södermanland)

12-15

Göteborg, vid Avenyen
Ronneby

15

Malmö, vid Gust. Ad. Torg ..
Malmö, vid S:a Promenaden
Uppsala, Ulleråkers sjukh.

..

Böda

Valinge (Södermanland)
Göteborg, Trädgårdsförening
Borgholm

Baldersnäs
Ekebyhof

(Mälartrakten)

Norrköping
Söderköping

Experimentalfältet

..

320*)

262
245
240
235
232
220
213
205
.205
200
198
188 + 177**)
186
170
145

4
10—12?
15
8
5-6

*) Omkrets strax ovan markytan. Trädet grenar sig därefter.
**) Två stammar intill varandra.
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1866
1859

1870

1866
1890

1840
1850
1860

1890
1890

ANTECKNINGAR RÖRANDE INVERKAN
AV VINTRARNA 1939/40, 1940/41 OCH
1941/42 PÅ TRÄD OCH BUSKAR I AR¬
BORETUM DRAFLE

Det är av utomordentligt stort värde att samla de erfarenheter,
som vunnits beträffande härdigheten hos våra odlade träd och
buskar under de tre hårda vintrarna 1940 1942. Vi erhålla däri¬
genom för första gången en klar uppfattning om hur olika arter
reagera för. extremt svåra vintrar. De vunna erfarenheterna
komma givetvis att för framtiden läggas till grund för växtvalet i
våra trädgårds- och parkanläggningar. De misslyckanden vi nu
fått uppleva, kunna således undvikas i framtiden.
Av denna anledning har det varit föreningen angeläget att i Lust¬
gården publicera iakttagelser beträffande trädens och buskarnas
härdighet i större arboreta. Så har redan skett beträffande Göte¬
borgs och Lunds botaniska trädgårdar. En redogörelse för växtmaterialet i Bergianska trädgården har lämnats av professor FRIES
vid årsmötet 1941 (publicerad i Acta Hort. Berg.)
Tack vare tillmötesgående av bruksägare SETH M. KEMPE äro
vi nu i tillfälle meddela iakttagelser beträffande hur lignoserna i
dennes intressanta arboretum i Drafle reagerat för de tre vint¬
rarna. Dessa uppgifter äro ej minst efterlängtade av de medlem¬
mar av föreningen, som vid exkursionen i Norrland 1939 hade till¬
fälle att besöka Drafle. Framför allt äro de emellertid av värde
på grund av anläggningens nordliga läge (på Hemsön utanför Här¬
nösand). Det relativt maritima klimatet har säkerligen i ej ringa
mån bidragit till de stora framgångar, som vunnits på Drafle, men
när hela Östersjön varit isbelagd under de hårda vintrarna, har
den låga temperaturen givetvis varit påfrestande för växterna. De
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erfarenheter, som vunnits vid Drafle under dessa hårda vintrar
torde således vara av allra största värde för landets dendrologer
och parkvårdare.
Vi stå i stor tacksamhetsskuld till bruksägare SETH M. KEMPE
först och främst för det levande intresse och den okuvliga energi
varmed han gått till verket när han skapat sitt arboretum, och nu
ej minst för att vi beretts tillfälle taga del av resultaten av den
inventering av köldskadorna, som han tillsamman med sin mång¬
årige medhjälpare, amanuensen C. G. ALM, företagit den 7 14
juli 1942.
Nomenklatur och ordningsföljd samma som i »Arboretum
Drafle» (den ståtliga beskrivning över växtsamlingarna på Drafle,
som recenserats i Lustgården 1940.
För frostskador användes en 5-gradig skala: 1 = toppskott (eller för
buskar enstaka sidoskott) frusna; 2— 3 = även sidoskott å träd frus¬

—

na, å buskar flertalet skottspetsar skadade; 4 = nedfrusen till marken
men med uppslag av nya skott; 5 = ihjälfrusen. 0 = inga frostskador.
0— 5 betyder att en del exemplar dödats medan andra äro skadade —
oskadade.
o = diameter vid brösthöjd (för största exemplaret) ; h = höjd
(mätt för mindre ex., gissad för större träd).
k = kottebärande 1942.
BARRTRÄD.

—

Taxus baccata 2 3 (h
cuspidata 0 (h

= 60 cm)
= 80— 200 cm)

»
Cephalotaxus drupacea 5 (1939/40)
Abies alba 0 (2 3) (ø = 43 cm, h = 10 15 m)
» var. pyramidalis 1 (h = 75 cm)
»
»
amabilis 0 (0 = 25 cm, h = 10 15 m & 200— 300 cm) k
»
balsamea 0 (0 = 33 cm, h = 10— 15 m)
»
cephaïonica 5 (gamla ex.) Ett 200 cm högt ex. hade toppen
oskadad men en del sidogrenar frusna.
»
cilicica 5 (1939/40)
»
concolor var. violacea 0 (0 = 37 om, h = 3 15 m)
»
Delavayi 5 (1939/40)

—

—

—

—

—

»

»
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Faxoniana 0 (h = 150— 200 cm)
Fraseri 0 (0 = 18 cm, h = 2 10 m)
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í/eZ/ oskadat exemplar av Abies amabilis. — V. Lundgren, foto.
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Abies grandis O 5. Flera exemplar dödade 1939/40; kvarlevande,
180 400 cm höga, mer eller mindre skadade. Hos en
del ex. äro topp och nedersta grenar oskadade medan
mellanpartiet frusit, hos andra äro toppskott jämte flera
övre grenetager svårt skadade.
holophylla 0 (h = 150—200 cm)
»
homolepis 0
(1) (0 23 cm, h e= 2 11 m) k
koreana 0 (h = 100 cm)
lasiocarpa 0 (0 = 10 cm, h = 2 7 m)
Lowiana 5 (stort träd) (1939/40)
magnifica 5 (1939/40)
Mariesii 0 (0 = 23 cm, h = 8 11 m) k
nephrolepis 0 (h = 250 cm)
»
nobilis 0 (h = 70 250 cm)
»
»
var. glauca 5 (stora träd)
»
»
»
0 (stickling h = 60 cm)
»
Nordmanniana 0 (h = 70 300 cm). Ett stort ex. h = c:a
7 m. ihjälfruset.
»
numidica 5 (1939/40)
Pinsapo 2 5. En del ex. dödade 1939/40, andra med topp¬
skott och översta grenvarv frusna.
»
var. glauca 1 (h = 50 cm)
»
recurvata 0 (h = 150 cm)
»
sachalinensis 0 (0 = 18 cm, h
8 10 m)
» sibirica 0 (0
42 cm, h = c:a 23 m)
»
»
x Yeitchii 0 (0 = 10 cm, h = 5 6 m) k
» sutchuenensis 0 (h = 150 cm)
»
Veitchii 0 ( 1) (0
27 cm, h == 70 cm 18 m) k
Cedrus atlantica var. glauca 5 (1939/40)
Larix dahurica 0 (0 == 26 cm, h = 5 10 m)
»
decidua 0 (ø = 50 cm, h = 6 18 m)
» eurolepis 0 (h = 300 cm)
»
kurilensis 0 (h = 200 cm)
»
laricina 0 (h = 200 cm)
»
leptolepis 0 (0 = 52 cm, h = 3 18 m)
»
occidentalis 0 (1) (h = 30(1 400 cm)

—

—

—

—

—
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Larix sibirica O (ø 20 cm, h = 6 12 m)
Picea ajanensis 0 (ø = 16 cm, h = 6 8 m) k
»
Alcockiana 0 (ø = 20 cm, h = 10 m) k
asperata 0 (h = 300 350 cm) k
»
Breweriana 0 2 (h = 200 250 cm)
»
canadensis 0 (ø = 20 cm, h = 12 m)
»
Engelmannii 0 (ø = 32 cm, h = 11 m) k
»
»
var. glauca 0 (h = 60 250 cm)
»
excelsa cum variet. 0
»
Glehnii 0 (h = 100 175 cm)
»
Koyamai 0 (h = 50 125 cm)
»
Mariana 0 (ø = 10 cm, h = 2, 5 7 m) k
»
montigena 0 (h = 200 cm)

—

—

—

—

—

—
—

—

morinda 5 (1940/41)
»
obovata 0 (ø = 10 cm, h =7 m)
»
orientalis (1 ) 5. Flera exemplar ihjälfrusna 1939/40. Ett
ex. 350 cm högt, med oskadat toppskott.
»
pungens 0 (ø = 23 cm, h = 1 15 m) k
»
»
var. argentea 0 (0 = 32 cm, h = 3 18 m) k
»
purpurea 0 (h = 150 200 cm)
»
retroflexa 0 (h = 300 400 cm)
»
rubra 0 (ø = 21 cm, h = 8m)
»
sitchensis 0 1 (h = 150 cm)1
»
Wilsonii 5 (1939/40)
Pinus aristata 0 (h = 50 cm)
»
Banksiana 0 (0
24 cm, h = 12 m) k
»
48 cm, h = 5 18 m) k
Cembra 0 (0
»
densiflora 5 (1939/40)
»
flexilis 0 (h = 200 cm)
»
Griff ithii 5 (1939/40)
»
Jeffreyi 0 (0 = 6 cm, h = 50— 250 cm)
»
koraiensis 0 (h = 170 cm)
»

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Bland ett 50-tal c:a 15-åriga exemplar voro c:a 10 % döda och åtskilliga
illa skadade. Men antagligen ha de kalla vintrarna endast varit »bidragande
dödsorsak», då samtliga exemplar voro mer eller mindre angripna av någon
gallbildande insekt, sannolikt granlusen (Adelges Abietis).
1
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Pinus Lambertiana O (ø 5 cm, h==250 cm)
»
(1) (h = 60 100 cm)
leucodermis 0
»
montana 0 (h 110 cm)
»
Mughus 0
»
monticola 0 (h = 200 300 cm)
»
Murrayana 0 (ø = 10 cm, h = 10 11 m) k
»
nigra 0 (ø = 13 cm, h = 9 m)
»
parviflora 0 (h = 200 250 cm)
»
Peuce 0 (ø = 8 cm, h = 3 5 m) k
»
ponderosa 0 (ø 43 cm, h
5 18 m)
»
pumila 0 (h = 30 cm)
»
resinosa 0 (h = 250 cm)
»
silvestris var. Watereri 0 (h = 170 cm)
»
Strobus 0 (ø = 22 cm, h - 4 18 m) k
»
virginiana 0 (ø = 7 cm, h = 6 m)
Pseudotsuga glauca 0 2 (h = 3 m)
»
taxifolia 0 2 (ø = 40 cm, h = 150 cm 9 m) k
Tsuga canadensis 0 1 (h = 200 250 cm)
» caroliniana 0 1 (h = 50 100 cm)
» diversifolia 0 (ø
18 cm) k
» Mertensiana 0 1 (ø t= 32 cm, m c= 8 10 m) k
»
»
var. columnaris (ø = 22 cm, h = 12 m)1 k
» Sieboldii 0—1 (h = 150— 250 cm)
Sciadopitys verticillata 0 5 (h t= 150 cm)
Chamæcyparis Lawsoniana 5 (1939/40)
»
»
var. filiformis 5 (1939/40)
»
»
var. Fraseri 5 (1939/40)
»
nutkaënsis 0 1 (h = 2 6 m)
obtusa 0 5. Ett stort träd (ø 35 cm, h c:a 7 m)
oskadat medan småplantor frusit ihjäl.
»
pisifera 0 (ø = 10 cm)
»
»
var. filifera 1 2 (h = 150 200 cm)
var. squarrosa 0 (h = 200 300 cm)
»
var. sulphurea 1 2 (h == 100 cm)
thyoides 3 4 (h = 175 cm)

—
—
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—

—
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Toppskottet frös 1939/40, men sidoskott har ryckt upp i stället för detta.
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A’ne« det ståtliga exemplaret av Tsuga Mertensiana var. colunmaris har kla¬
V. Lundgren foto.
rat sig.
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Det är en stor glädje all kunna fastställa att vår vackraste cypress Chamaecyparis nutkaënsis, klarat sig, ej blott i Stockholmstrakten, utan även på
Drafle. — V. Lundgren foto.
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Libocedrus decurrens 5 (1939/40)
Thuya gigantea 0—4. Av större exemplar, h = 4— 8 m, äro en del
mycket svårt skadade, andra äro med undantag av toppskott och en del nedre grenar obetydligt skadade. Det¬
samma gäller hundratals unga ex, h = 100 250 cm, av
vilka många äro alldeles oskadade.
»
koraiensis 0 (h = 130 cm) k
»
occidentalis 0 (ø = 10 cm, h = 6 m)
»
var. filiformis 0 (h = 200 cm)
»
»
var. lutescens 0 (h = 250 cm)
»
Standishii 0 (0 = 15 cm)
Thuyopsis dolabrata 0 1 (h = 200 270 cm). En del ex. ha oska¬
dat toppskott medan mellanpartiet frusit.

—

—

LÖVFÄLLANDE TRÄD

—

OCH BUSKAR.

—

—

50 90 cm)
Arundinaria nitida 0 1 (h
Sasa pumila 4
Populus alba var. pyramidalis 5 (1939/40)
»
koreana 0 (0 = 8 cm, h = 6 8 m)
lasiocarpa 1 (h= 300 cm)
»
»
berolinensis 0 (h = 4 m)
»
laurifolia 0
»
nigra var. italica 1 2 (h = 450 cm)
»
Simonii 0 (0 = 20 cm, h = 15 m)
»
tremula var. gigas 0 (h = 150 cm)
»
var. erecta 0 (h = 8 m)
»
trichocarpa 0 (0 = 19 cm, h = 15 m)
»
Wilsonii 0 (h = 4 6 m)
Salix alba 0 (ø = 16 cm, h = 5 8 m)
» var. vitellina 5
»
daphnoides 0 (0 = 18 cm, h - 6 m)
»
fragilis 0
pentandra 0 (0 = 10 cm, h = 5 m)
»
purpurea 0 (h = 3 5 m)

—

—

—

—
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Carya alba 3— 4. Fröso ned 1940/41 men en del skott överlevde
vintern 1941/42.
» cordiformis 5
Juglans cinerea 0 (ø = 25 cm, h = 6— 7 m)
»
mandschurica 0— 4 (h = 3— 4 m)
»
nigra 4
regia 4
Sieboldiana 0 (h = 150 cm)
Pterocarya fraxinifolia 4
Alnus incana var. aurea 0 (h = 4 m)
var. laciniata 0 (h = 3,5 m)
»
»
»
viridis 0 (h = 200 cm)
Betula Ermani 0 (h = 3— 4 m)
lenta 0 (h = 180 cm)
»
»
lutea 0 (h = 70 cm)
Maximowicziana 0 (h = 150 cm)
»
papyrifera 0 (h = 5 m)
Carpinus Betulus 1 (h = 150 cm)
»
Tschonoskii 5 (1939/40)
Corylus americana 1— 2 (h = 120 cm)
Avellana 0 (h = 3— 6 m)
»
»
colurna 0 (h = 4m)
Ostrya virginiana 0— 1 (h = 4 m) något skadad vintern 1940/41.
Fagus orientalis 4— 5 (h = 4 m). En del ex. dödade 1939/40.
»
sylvatica 0— (1) (0 9 cm, h = 5— 6 m). Enstaka ex. ha
fått toppskottet fruset.
»
»
var. atropunicea 0 (h= 6 m)
»
» laciniata 1 (h = 5m)
Quercus Cerris 5 (1939/40)
»
borealis Michx (»Q. coccinea» X »Q. rubra» i Arboretum
Drafle) 0 (h = 200 cm)
»
macranthera 0 (h = 50 cm)
»
macrocarpa 5
palustris 5
»
Robur 0 (0 = 20 cm, h = 5— 8 m)
»
»
» var. fastigiata 0 (h= 300 cm)

—
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Ulmus glabra O (stora träd)
»
var. atropurpurea 0 (1) (h = 5 m)
»
var. cornuta 0 (h = 3m)
»
•»
var. crispa 1 2 (h = 3 m)
var. fastigiata 0 (h = 3 4 m)
Zelkova serrata 5 (1939/40)
Morus alba var. tatarica 2 4 (h = 200 300 cm) Rikt blommande
1942.
Aristolochia durior 0 (h = 4 m)
Cercidiphyllum japonicum 5 (1939/40)
Clematis alpina 0 (h = 4 m)
»
fusca 4 nedfrusen till marken men med meterlånga nya
skott.
Paeonia suffruticosa 5
Berberis Julianae 5
Prattii 4 5. Ett ex. med massor av nya skott från mark¬
ytan.
Thunbergii 0 (h = 80 100 cm)
»
»
var. atropurpurea 0 5. I en häck voro samt¬
liga ex. ihjälfrusna, andra oskadade.
Mahonia Aquifolium 0 (h = 80 cm)
Menispermum canadense 0 (h = 3 m)
»
dahuricum 1
Liriodendron Tulipifera 5
Calycanthus occidentalis 1 (h = 70 cm) . Rikt blommande 1942.
Deutzia discolor 0 1 (h = 80 100 cm). Rikt blommande 1942.
»
grandiflora 0 1 (h = 50 cm)
»
Lemoinei 0 1 (h = 60 cm)
»
scabra 0 (1) (h = 80 100 cm)
Hydrangea Bretschneideri 0 (h = 100 cm)
paniculata 1 (h = 70 cm)
»
scandens 0 (h = 100 cm)
Jamesia americana 0 (h = 100 cm)
Philadelphus coronarius 0 (h = 200 cm)
»
Gordonianus 0 2 (h = 150 250 cm)
Lemoinei 1 2 ( 4 (h = 120 cm)

—

—

—

—
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Philadelphus pubescens 0— (1) (h = 150— 200 cm)
»
satsumanus 1— 2 (h = 100 cm)

Ribes alpinum 0 (h = 150 cm)
aureum 0— 2 (h = 1— 2 — 5 m [spaljé])
»
Gordonianum 5
sanguineum 3. Nedfrusen till 30 cm över marken men med
nya skott.
Fothergilla Gardeni 4
Hamamelis virginiana 0 (h = 40 cm). I plantskola.
Parrotia persica 0 (h = 100 cm)
Amelanchier asiatica 0 (h = 300— 600 cm)
»
canadensis 0 (h = 4— 6 m)
»
florida 0 (h = 2—3 m)
laevis 0 (h = 200—250 cm)
Aronia arbutifolia 0— (1) (h = 100 cm)
»
floribunda 0— (1) (h = 100 cm)
»
melanocarpa 0 (h = 100 cm)
Chaenomeles japonica 0 (h = 50— 150 cm)
Cotoneaster acutifolia 0 (h = 90 cm)
»
adpressa 0—2
Dammeri 2
»
divaricata 0— (1) (h = 100 cm)
»
foveolata (0). Frusen 1939/40 men föga märks nu av
skadorna.
horizontalis 0— 2
0 (h = 75 cm)
lucida
».
»
multiflora 0 (h = 300 cm)
»
Simonsii 0— (1) (h = 40 cm)
Crataegus Arnoldiana 5
»
monogyna 0 (h = 2— 3 m)
»
»
var. rosea f. fl. pl. 0 (h = 200 cm)
0
octopetala
Dryas
Exochorda Korolkovii 0 (h = 100 cm)
Holodiscus discolor 0— 1 (— 3) (h = 150— 180 cm)
Kerria japonica 4
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Malus Scheideckeri 1 2 (h = 6 m)
»
zumi 0
Mespilus germanica 5 (1939/40)
Physocarpus intermedius 1 (h = 150— 200 cm)
»
opulifolius 0 (1) (h = 200 cm)
Potentilla fruticosa 0 (h = 150 cm)
»
»
var. Friedrichsenii 0 (h = 75 cm)
»
»
var. Veitchii 0 (h = 75 cm)
Primus avium 0 1 (h = 4 m)
»
cerasifera var. Pissartii 5
»
Grayana 0 (h = 3 m)
»
nana 0 (h = 150— 200 cm)
»
pumila 0 1 (h = 120 cm)
spinosa 0 (1) (h = 150 cm)
subhirtella 0 1 (h = 60 cm)
virginiana 0 (h = 100 100 cm)
Rhodotypus scandens 0 1 (h = 40 60 cm)
Rosa alba 0 1 (h = 120 cm)
»
centifolia 2
»
»
var. muscosa 2
»
»Frau Karl Druschki» 3 4. Illa medfaren!
»
Davidi var. elongata 1 2
»
Hugonis 1 2 ( 5)
»
Moyesii 1 4
»
multiflora »Rödhätte» 5
»
»
var. platyphylla 2
»
nutkana 3
»
rubiginosa 2 3 (h = 150 cm)
»
rugosa »Agnes» 1 (h
90 cm)
»
»Belle Poitevine» (0 (1) (h = 100 200 cm)
villosa 0—1 (h = 200 cm)
»
Willmottiae (h = 150 cm)
Rubus caesius 0
»
deliciosus 0 (h = 300 cm)
»
fruticosus 0 (h = 100 cm)
»
odoratus 0 (h = 150 cm)

—

—

—
—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—
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Rubus parviflorus 0 (h = 100 200 cm)
»
spectabilis 0 (h = 150 cm)
»
xanthocarpus 0
Sibiraea laevigata 0 1 (h = 100 cm)
Sorbaria Aitchisonii 1—3
»
sorbifolia 0 (h = 2 m)
Sorbus americana 0 (h = 450 cm)
»
Aria 0 (1) (h = 250—350 cm)
»
Aucuparia var. moravica 0 (h = 5 m)
»
»
var. pendula 0 (ø = 25 cm, h
(ø
»
9 cm, h = 5m)
discolor 0
»
intermedia 0 (ø = 15 cm, h = 6m)
Meinichii 0 (ø = 5 cm, h = 350 cm)
Spiraea albiflora 5
arguta 0 (h = 100 180 cm)
»
»
Billiardii 0 (h = 80 cm)
Bumalda 0 1 (h= 80 cm)
»
corymbosa 0 (h = 100 cm)
»
Henryi 0 -1 (h = 100 cm)
japonica 0 (4) (h = 50 100 cm)
»
»
80 cm)
Margaritae 0 (h
»
Menziesii 0
salicifolia 0
»
Sargentiana 4
Thunbergii 0 1 (h = 90 cm)
»
tomentosa 0 (h = 80 cm)
trichocarpa 0 1 (h = 75 cm)
»
Vanhouttei 0 3 (h = 150 cm)
»
Veitchii 0 (h <= 250 cm)
»
Wilsonii (0)— 2 (h = 100—200 cm)
Stephanandra incisa 0 (h = 50 100 cm)
»
Tanakae 0 1 (h <= 60 80 cm)
Amorpha canescens 4. Massor av nya skott.
»
»
fruticosa 4. »
Caragana arborescens 0
»
frutex 0 (h = 75 100 cm)

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—
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—

= 450 cm)

Caragana jubata 0 (h = 70 cm)
Colutea arborescens 5 (1939/40)
Cytisus decumbens 0 (h = 20 cm)
»
elongatus 0— (1) (h — 75— 100 cm)
»
kewensis 0
»
purpureus 0— 1 (h = 30 cm)
»
ratisbonensis 0— (1) (h = 100 cm)
»
var. ruthenicus 0
»
versicolor 1 (h = 50— 75 cm)
Genista sagittalis 0
»
tinctoria 1 4
Laburnum alpinum 0— 1 (h = 5— 7 m)
Sarothamnus scoparius 5
Phellodendron sachalinense 0— (1) (0 = 11 cm, h = 250— 400 cm)
Ptelea trifoliata 3 4
Ruta graveolens 5
Buxus sempervirens 3 5. Av två stora exemplar (h = 110 cm),
har det ena helt och hållet dödats, det andra har hälften
relativt oskadad.
Pachysandra terminalis 0
Cotinus Coggygria 3. Nedfrusen till 40 cm över marken.
Ilex Aquifolium 5
» verticillata 0 (h = 80 cm)
Celastrus angulata 4. Frös ned till marken 1939/40 & 1940/41 men
nya skott överlevde vintern 1941/42.
»
articulata 0 (h = 3 m)
»
flagellaris 0— 1 (h = 4 m)
scandens 1 (h = 3 m)
Evonymus alata 4
europaea 0 (h = 100— 150 cm)
»
nana 1— 2 (h = 60 cm)
»
radicans 5
Acer campestre 0
» Ginnala 0 (h = 6 7 m)
Negundo var. pseudo-californicum 0 (h = 5 m)
» pictum 5 (1939/40)

—

—

—

—
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Acer platanoides 0. Stora träd.
»
var. palmatifidum 0 (h = 350 cm)
»
»
var. Schwedleri 0 (h == 4 5 m)
Pseudoplatanus 0 1 (ø = 32 cm, h = 6 12 m)
»
»
var. purpureum (0) 1 (ø == 31 cm, h
12 m)
» saccharinum 0 (h = 13 m)
» saccharum 0 1 (h
4 m)
» tataricum 0 (h = 3 4 m)
Aesculus carnea 0 (h = 4 m)
• Hippocastanum
»
0 1 (ø = 40 cm)
»
octandra 0 (>h = 200 300 cm)
Rhamnus cathartica 0 (h = 180 cm)
»
Frangula 0 (h
3 m)
imeritina 5 (1939/40)
Parthenocissus quinquefolia 0
Vitis rubra 0 1 (h = 3 5 m)
» vulpina 0 1 (h = 4, 5 m)
Tilia cordata 0 (0 = 9 cm, h = 5 6 m)
» euchlora 0 (0 = 7 cm, h = 5 6 m)
» platyphyllos 0 (0 = 11 cm, h = 6 8 m)
» tomentosa 0 (1) (0
8 cm, h = 4 m)
» vulgaris 0 (ø = 36 cm, h = 18 m)
Actinida Kolomikta 0 (h = 4 m). Rik blomning 1942.
Myricaria germanica 4
Elaeagnus argentea 0 (h = 100 cm)
»
multiflora 0 1 (h = 75 cm)
songarica 2 3
Hippophaë rhamnoides 4 5
Davidia involucrata 5 (1939/40)
Acanthopanax Hènryi 0—1 (h = 100 cm)
Aralia chinensis 1 4
»
elata 3 5
Echinopanax horridus 4
Hedera Helix 3—5
Cornus alba 0 (h = 3 4 m)

—

—
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—

—

=

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

78

—

—

—

—

=

Cornus florida 5 (1939/40)
»
mas 0
Helwingia japonica 5 (1939/40)
Andromeda glaucophylla 0 (h = 30 cm)
Enkianthus campanulatus 3 4
Erica carnea 0 (h = 20 cm)
Gaultheria Shallon 5
Kalmia latifolia 2 3 (h = 75 cm)
Leucothoë Catesbaei 4 5
Pieris floribunda 0 (h = 60 cm)
Rhododendron adenogynum 0 (h = 40 cm)
»
catawbiense 0 (h = 100 cm)
»
chrysanthum 0 (h = 40 cm)
hirsutum 0
molle 0 (h = 70 cm)
viscosum 0 (h = 50 cm)
Rhodora canadensis 0 1 (h = 90 100 cm)
Vaccinium corymbosum 0 3 (h = 90 100 cm)
Symplocos paniculata 4 (5). Nedfrusen men ett ex. med nya skott.
Forsythia suspensa 1 4
Fraxinus americana 0 (ø = 24 cm, h = 6 12 m)
»
»
var. juglandifolia 0 (h = 5 6 m)
»
excelsior 0—1 (h = 3 4 m)
»
»
var. diversifolia 0
»
var. pendula 1 2 (ø = 24 cm, h = 5 6 m)
»
mandchurica 0 (1) (h = 4 m)
Paxiana 4 5
»
pennsylvanica 0 (1 3) (h = 5 6 m)
potamophila 3. Frusen till 0,5 m. över marken, nya skott.
Ligustrum vulgare 1 4
Syringa amurensis 0 (h = 150 cm)
»
japonica 0 (h = 100 cm)
»
Josikaea 0 (h = 2 3 m)
»
microphylla 1 (h = 100 cm)
oblata 0 (h = 150 cm)
250 cm)
reflexa 0 1 (h

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Syringa Sweginzowii 0 (h = 180 cm)
»
tomentella 0 (h = 150 cm)
»
vulgaris 0
»
Wolfii 0 (h t= 150 cm)
»
yunnanensis 0 (1) (h = 2 2,5 m)
Buddleia alternifolia 3. Frusen till 80 cm över marken men med
kraftiga skott.
»
Davidi 5
Hyssopus officinalis 4
Lavandula Spica 4 (5)
Lycium chinense 1 2
»
halimifolium 2 3
Solanum Dulcamara 0 (h = 200 cm)
Diervilla florida 1 (h = 60 cm)
»
Lonicera 0 1
»
praecox 0 3
Kolkwitzia amabilis (3 4) 5
Lonicera alpigena 0 (h = 150 cm)
»
americana 5
»
Caprifolium 2 4
chrysantha 0 (h = 75 150 cm)
»
coerulea 0 (h = 200 cm)
»
Heckrottii 1 (h = 100 cm)
»
involucrata 0 (h = 175 200 cm)
»
Ledebouri 0 2 (h 60 80 cm)
Maackii 5
»
Morrowii 0 (h = 200 cm)
»
Periclymenum 2 4. Ett ex. växande mot bergvägg oska¬
dat.
pileata 5
proliféra 0 (h = 400— 500 cm)
»
sempervirens var. minor 1 (h = 100 cm)
»
spinosa var. Alberti 1 2 (h = 50 cm)
»
syringantha 2 (h = 80 cm)
»
tatarica 0 (h = 200 300 cm)
trichosantha var. acutiuscula 0

—

—
—

—

—
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Lonicera Xylosteum 0 (h = 100—200 cm)
Sambucus canadensis 1 2 (h = 200 cm)
nigra var. laciniata 4
»
racemosa 0 (h = 400 cm)
Symphoricarpus albus 0. (h = 100 200 cm)
Viburnum Carlesii 0 (h = 80—100 cm)
»
Lantana 0 (h = 250 cm)
Lentago 0 (h = 175 cm)
»
Opulus 0— (2) (h = 1 3 m)
»
»
var. roseum 1 2 (h = 150 cm)
rhytidophyllum (4 ) 5. Nedfrusen, svaga nya skott.

—

—

—

——
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ETT ELITBESTÅND AY KLIBBAL I
INRE DALARNA
av Nils Sylvén

Av våra båda alarter är i Dalarna gråalen allestädes den domi¬
nerande arten. Klibbalen torde i stort sett inom detta landskap få
anses såsom mindre allmän. Ju längre in i landet och ju längre
västerut vi här komma, ju sällsyntare blir densamma. Beståndsbildande klibbal av timmerdimension är under alla förhållanden
i Dalarna en sällsynthet. Då från skogschefen vid Stora Koppar¬
bergs Bergslags A.-B., direktör AXEL LöF, underrättelse ingick, att
ett elitbestånd av klibbal var till finnandes å Västanvik — Gräns¬
bergs fäbodskog i västra delen av Leksands s:n i Dalarna, väckte
detta därför mitt alldeles särskilda intresse. Den 15 sistlidne
augusti månad besökte jag i direktör LöFS sällskap den högin¬
tressanta fyndlokalen. Från de vid besöket gjorda anteckningarna
torde nedanstående sammandrag förtjäna, offentliggöras.
Klibbalen växer vid Gränsberg å några smärre fastmarksholmar
i Sphagnum-myr. Inom större delen av holmarna är klibbalen det
dominerande trädslaget. Marken är att beteckna såsom typisk alkärrsmark, och i det därå växande albeståndet ingå vid sidan av
klibbalen gran och glasbjörk samt enstaka tall. Trädfördelningen
i beståndet framgår av en av St. Kopparbergs Bergslags A.-B. upp¬
rättad beskrivning av en å deri största fastmarksholmen upptagen
15 ar stor provyta (jmf. tab. 1). Av inom provytan förekommande
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Bi7d 1. Elitbestånd av
klibbat, Alnus glutinosa,
Gräns¬
d Västanvik.
bergs fäbodskog i Lek¬
sands s:n, Dalarna.
Foto N. Sylvén 15. 8.

—

—

Ëâfc

ti

,

-

19Ï3.

83

114 klibbalar nå 42 st. 20 m i höjd, 1 st. 20,5 m, 1 st. 21 m, 3 st.
22 m och 1 st. 23 m. Klibbalens stamdiameter vid brösthöjd uppgår
hos 41 st. till 20— 25 cm, hos 24 st. till 25, i 30 cm, hos 5 st. till
30,i 35 cm, hos 3 st. till 35, i 40 cm, hos 1 st. till 40, i 45 cm och
hos 1 st. slutligen ända till 55,8 cm. Ej mindre än 152 st. granar ha
uppräknats inom provytan, men nå endast 5 st. av dessa upp till
20 m:s höjd. Av de inom ytan uppträdande 30 björkarna når
allenast en enda 20 m. En tall ingår med en stamhöjd på 10 m.
Huvudbeståndets ålder har beräknats till c:a 80 år, granunderväxtens till c:a 60 år.

—

—

—

—

Tab. 1. Provyta i klibbalbestånd å Västanvik — Gränsbergs fäbodskog, Bl. V,
sk. 7, Leksands socken.
Areal: 60 x 25 ra = 15 ar.
Bestånd: Biandbestånd av klibbal, gran och björk. Huvudbeståndets ålder
(al och medhärskande gran) c:a 80 år. Underbeståndets ålder
(gran) c:a 60 år.
Mark: Ett c:a 2 dm mäktigt lager av förmultnad torv och lövblandad dy på
något lerblandad morän.

Bonitet: III (4,2).
Stamantal

Trädslag

å

prov¬
ytan

Al
Gran
Björk

Tall
Summa

per
ha

%

MedelGrundyta
diam. Medel¬
vid
höjd
bröst¬
per ha
%
höjd meter

ms

i mm.

760 38,89
114
152 1.013 51,16
200 2,59
30
7 0,8 5
1

236
141
128

297 1.980

182

99

Kubikmassa
(inkl. bark)

per ha

fm*

%

20
13
14,5
10

33,30 64,21 256,60 67,45
15,9 2 30,70 104,85 27,56
2,59 4,99 18,71 4,92
0,27 0,0 7
0,05 0,10

17

51,86

380,43

Nås i juli 1940.
MAGNUS THEI IN.

En vid besöket gjord ståndortsanteckning gav för markbetäck¬
ningen följande artsammansättning:
tunns, buskex.;
Sorbiis Aucuparia enst.
Rubus idæus fläckvis;
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Bild 2. Från klibbalsbeståndet vid Gräns¬
berg.
Foto N. Sylvén
15. 8. 1U3.
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Linnæa borealis, Lycopodium annotium, Vaccinium Myrtillus och
V. vitis idæa: fläckvis;
Agrostis canina, Calamagrostis lanceolata, Carex canescens ocli
pilulifera, Deschampsia cæspitosa: enst.;
Athyrium Filix femina enst.
Chamænerion angustifolium enst.
Dryopteris austriaca fläckv. strödd
» rikl. — yran.
Linnæana
Phegopteris enst.
»
spimulosa
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Bild 3. Stubbskott efter
vinterns avverkningar i
vid
klibbalsbeståndet
Gränsberg.
Foio N.
Sylvén 15. 8. 1943.

Epilobium palustre enst.
Equisetum arvense »
silvaticum fläckv. rikl.
Galium palustre enst.
Majanthemum bifolium enst.
Oxalis Acetosella fläckv. rikl.
Trientalis europæa enst.
Viola palustris fläckv. rikl.
Sphagna och Mnia fläckvis i bottenskiktet.
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Bilderna 1— 3 ge en föreställning om det tätväxande vackra be¬
ståndet med dess raka och mäktiga stammar. Tyvärr hade sistlidne vinter stora delar av klibbalsbeståndet kalavverkats. Prov¬
ytan och en kappa runt denna voro ännu orörda. Från de avverkade
stubbarna hade ett rikligt stubbskottuppslag börjat uppväxa (bild
3), utvisande att vegetativ beståndsföryngring genom stubbskott
här är möjlig. Rikedom på fröplantor från senaste rika alfröår
gav även rika löften om kommande föryngring genom självsådd.
Det ursprungligen av St. Kopparbergs Bergslags A. B. ägda
markområdet har under det senast gångna året genom markbyte
övergått i enskild ägo. Nuvarande markägare är BäCK DANIEL
DANIELSSON, som utlovat det kvarvarande klibbalsbeståndets skyd¬
dande. För att få det intressanta beståndet bevarat för all fram¬
tid vore fridlysning enligt lag här en berättigad säkerhetsåtgärd.
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KAROLINSKA SJUKHUSETS PARK
av Gösta Schuwert

Sjukhusträdgårdar och parker ha alltid varit svåra problem.
Allt eftersom sjukvården centraliseras och effektiveras, bli sjuk¬
husparkernas betydelse som rekreationsplatser mindre. Dessa
sjukhus uppgifter övertages i stället av konvalescent- och vilohem
med billigare skötsel och lägre vårdavgifter. Men ifråga om Karo¬
linska sjukhuset, där vetenskap, forskning och utbildning måste
gå hand i hand, blir uppgiften en helt annan.
Områden, där nu kolossala tegelbyggnader resa sig, sågo i början
på 30-talet helt annorlunda ut. Största delen av Norrbacka använ¬
des till skjutbanor
man kan fortfarande i parkdelen mellan
Vanföreanstalten och huvudkomplexet i en skyddsmur av sten
iakttaga en trattformig urholkning i den stora mittstenen av de
tusentals skott, som Svenska Jägarförbundets säkra prickskyttar
och framför entrén till radiumhemmet fanns vid denna
placerat
tid fortfarande den hundraåriga skyttepaviljongen kvar, salig i
åminnelse för sekelskiftets skyttar och jägare. Hagalunds gamla
tivoli var också inrymt inom området, och med detta följde ett
antal små serveringar.
Norrbacka är starkt kuperat. Massiv och knallar av urberg i
ansenliga dimensioner täcka största delen av tomten, där den för¬
härskande jordarten är sand, liksom i de bredvidliggande Haga-

—
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varifrån denna bild år tagen
Området mellan huvudkomplexet
Vanf öreanstalten är bevuxet med höga frötallar.
Hermelin foto.

—

—

och

och Bellevueparkerna. Lokalens vegetation utgjordes i början av
30-talet på Hagasidan av åldriga knotiga tallar, bland vilka ädlare
trädslag, såsom lönn, hassel, lind och fågelbär funnos insprängda.
Naturligtvis hade även tack vare den sandiga jordmånen boken
här fått en fristad. Inom parkdelen mellan Yanf öreanstalten och
huvudkomplexet fanns en djungel av rönn, som gjorde området
till ett alla pojkars eldorado. Vidare funnos överallt kvarstående
höga frötallar som ingåvo en känsla av monumentalitet.
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Som vid alla byggen spelar naturligtvis pengar den stora rollen,
så ock här. Komplexen placerades på ur ekonomisk synpunkt bästa
sätt, så att sprängningskostnader för grunder och kulvertar så
mycket som möjligt undvekos, med den naturliga följden att till
park blev avsatt områden, där berget var härskaren. Under arki¬
tekt CARL WESTMANS insiktsfulla ledning uppdrogos de första lin¬
jerna till parkanläggningarna, vilka undertecknad erhöll i upp¬
drag att utarbeta ritningar till. Dock må sägas, att av de ganska
formala anläggningsförslag, som från början utarbetades, knap¬
past några blevo utförda, alldenstund under arbetets gång, bero¬
ende på den starka kuperingen av terrängen och vunna erfaren¬
heter under byggnadstiden, det stod klart för såväl arkitekter
som kommittérade, att en ledigare utformning och en intimare
anslutning till natur och vegetation komme såväl byggnader som
park och omgivande natur tillgodo.
Principen för parkanläggningen har varit att i en matta av
gräs med träd, buskar och blommor utplacera de olika byggnads¬
kropparna. Vägarna inpassades i terrängen, så att denna på minsta
sätt stördes eller förstördes, dock med aktgivande på ändamåls¬
enligheten och estetiska intryck.
Det är naturligtvis svårt att vid ett byggnadskomplex av Karo¬
linska sjukhusets karaktär uppdraga några speciella linjer för
anläggningen. Här mötas oerhört många intressen.
I korthet må dock anföras, att området mellan huvudkomplexet
och Vanf öreanstalten blivit trädgårdsanläggningens huvudintresse.
På högsta krönet, där, när seklet var ungt, stenhuggare bröto sina
block och slogo sin skolsten, ligger nu i stenbrottet en damm, om¬
given av blommande perenner. Härifrån rinner vattnet över berg¬
hällar och mellan stenar i en alltid porlande bäck ner mot en liten
konstgjord tjärn intill huvudkomplexet. Bergspartierna äro
genomdragna med promenadvägar, där sittplatser skapats för de
sjuka och för tjänstgörande trött personal. Vegetationen inom
detta område bestod, som tidigare nämnts, av rönn och höga
vackra frötallar. Tyvärr måste man räkna med, att dessa tallars
livslängd är hårt begränsad, varför en stomplantering av ek redan
företogs första året parkanläggningarna påbörjades eller år 1935.
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Frán de/ gamla stenbrottet rinner en konstgjord bäck mellan berghällarna
ner till den damm, som synes på föregående bild. — Hermelin foto.

Det är betecknande för parkanläggningarna vid Norrbacka, att
dessa inte som vanligen sker, utförts efter byggnadernas uppfö¬
rande, utan samtidigt, som dessa kommo till. Ett exempel härpå
är skyddsplanteringen mot Eugéniahemmet, som gränsar intill
radiumhemmet och Psykiatriska kliniken. Där planterades redan
våren 1936 ett tätt bestånd av granar, björkar och hagtorn för att
skyddet, när sjukhusen togos i bruk, skulle vara uppvuxet.
Låt oss företaga en snabb promenad genom Karolinska sjuk¬
husets parker. Från Haga södra grindar följa vi Huvudstavägen
över Karolinska vägen fram till huvudentrén, där mot norra kyr91

kogården har iordningställts en skyddsplantering av ädla granar,
björk och snårbildande buskar. På södra sidan om Karolinska
vägen har genom utgallringar det befintliga tallbeståndet fram¬
hävts. Framför huvudentrén finna vi den stora parkeringsplatsen
för besökandes bilar och cyklar, men ytan har i övrigt ordnats med
gräsmattor, rosrabatter och perenna växter. Den försänkta träd¬
gården nedanför vänthallen, post- och apotekshuset samt sköterskebostaden, har även den utlagts som en grönplanterad gård. Ty¬
värr tillät inte ekonomin att utforma den med sittplatser och
prunkande blommor.
Gå vi sedan in genom de stora grindarna mot huvudkomplexets
spegelglasfönster med tropisk vegetation och ställer kosan mot
öster till radiumhemmet, träffa vi de först anlagda och mest ut¬
formade delarna av parkanläggningen. Radiumhemmet var ju
som bekant en av de första byggnaderna, som stodo färdiga att
tagas i bruk. Den strama vägföringen kring denna byggnad, såväl
som intilliggande forskningsinstitut och psykiatriska kliniken, har
dikterats av önskemål, brandväsendet framfört. För lekmannen
eller den oinvigde ter sig dessa breda delvis muravgränsade sand¬
ytor ganska besynnerliga.
Alltnog togs den största hänsyn till de befintliga terrängforma¬
tionerna, och utbyggdes deras berg till bestickande stenpartier.
Särskilt må nämnas delarna söder om psykiatriska kliniken.
Framför och kring radiumhemmet ha ävenledes stora fält av
perenna växter utplanterats för att dels eliminera sandytornas
trista verkan, dels bjuda de inom hemmet arbetande någonting att
titta på.
Det var vid förslagets uppgörande meningen att strax söder om
radiumhemmet anlägga ett speciellt system av bersåer och sitt¬
platser inlagda i en matta av blommor. Detta för personal i denna
vårdanstalt, men kriget hade även här sin inverkan, liksom i fråga
om de senast utformade delarna av anläggningarna. Det gällde
att spara, men trots detta föra verket till fullbordan.
Innergårdarna mellan huvudkomplexets fyra flyglar ha utfor¬
mats som trafikplatser. För att emellertid undvika den grå inner¬
gårdens tristess berikades dessa ytor med bergspartier, perenna
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Huvudbyggnadens långa fasad brytes ao de mäktiga frötallarna, under vilka
en generation av unga lövträd år färdig att taga vid när tallarna bli över¬
åriga.
Hermelin foto.

—

rabatter och några måhända väl romantiskt slingrande gångar. I
varje fall lades huvudvikten vid anläggandet att söka ernå en så
god effekt som möjligt av gårdarna, när de sågos i fågelperspektiv.
I områdets sydvästliga del, där patologiska institutionen ligger,
anlades från början å sydliga sidan en trädgårdsanläggning av¬
sedd som uppehållsplats för de studerande. Tyvärr har denna
tagits i anspråk för vedupplag.
Men inte bara kring själva institutionerna, utan även kring köks¬
anläggningen, kapell och garage, har trädgårdsmästaren använt
sin spade för att ge grönska och liv åt de i vanliga fall så gråa
gårdarna.
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Bostäderna för personal ha förlagts i en leende natur i kors¬
ningen Torsgatan och Karolinska vägen, alla omgivna av gräs¬
mattor och delvis egna trädgårdar. Här finnas lekplatser för
barn och möjligheter till rast och lek i skog och berg.
Trädgårdsarbetena påbörjades hösten 1935 och avslutades år
1941. Arbetena uppdelades på fem entreprenader och entreprenö¬
ren var densamma eller trädgårdsanläggningsbyrån Jansson &
Hallström i Stockholm. Firmans utmärkta arbete kan inte nog
prisas. Den totala kostnaden för anläggningarna uppgick till cirka
450.000 kronor. Antecknas bör, att under arbetets gång en del in¬
skränkningar måste företagas i fråga om matjordens mäktighet.
När arbetet igångsattes föreskrevs ett matjordsdjup av 20 cm. på
ett underlag av 15 cm. lera. Undergrunden var sand. Som en
första besparingsåtgärd slopades lerlagret, och allteftersom knapp¬
heten på pengar blev mer märkbar, minskades även matjordslagrets mäktighet till 10 cm. Det har nu, fem år efter anlägg¬
ningarnas fullbordande, visat sig att gräsmattorna med 10 cm.
stort matjordslager är väl så goda och i många fall bättre än
de tidigare, anlagda. Förslagen till parkanläggningar och vägar
ha efter arkitekt Westmans död uppgjorts av arkitekterna NILS
AHLBOM och SVEN MALM i samarbete med författaren.
'

9k

EN TRÄDGÅRD I SKOGS- OCH
BERGSMARK
av I. Wedborn

Följande bilder äro hämtade från konsul CURT WIRSTRöMS träd¬
gård i närheten av Södertälje. Den gulmålade villan med trädgår¬
den ikring ligger i en södersluttning i en glänta i skogen med
strålande vacker utsikt över segelleden från Mälaren in till Söder¬
tälje. På de övriga tre sidorna kring villan står en härlig granskog
med stora klippblock och vackra bergformationer.
Trädgården är projekterad och anlagd av plantskoleägare och
trädgårdsanläggare MAGNUS JOHNSON, Bränningestrand, Södertälje,
under åren 1940 1942.
Det första herr JOHNSON gjorde var att anlägga en terrass på
byggnadens sydsida. Marken sluttade nämligen brant ned direkt
från entrétrappan. Terrassen är endast ett par meter bred. Den
hålles upp av en starkt lutande, c:a 2 y2 m hög mur av klippblock
med av lavar patinerade ytor. De äro lagda utan cement och med
fogarna fyllda med jord, i vilken planterats allehanda stenpartiväxter och buskar. På murkrönet är en häck av lavendel med glest
planterade buskar av Potentilla fruticoscL Muren ansluter sig på
ett naturligt sätt till en bergklack sydväst om byggnaden. Denna
bergklack fortsätter väster om byggnaden i ett berg, som utnytt¬
jats på ett utomordentligt raffinerat sätt. Buskar och stenparti¬
växter ha utvalts med stor omsorg och planterats i skrevor i väl
komponerade sammanställningar.
En trappa eller rättare trappväg helt inbäddad i gröna tuvor av
björngräs, Festuca crinum ursi leder ned till en plan gräsmatta,
som utgör en välgörande kontrast mot stenpartiets rörliga linjer.
Omärkligt övergår stenpartiet i den omgivande skogen.

—
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För af# åstadkomma en tillräckligt bred plan framför
huvudingången på byggnadens södersida, anlades en
smal terrass. Den hålles uppe av en starkt lutande mur
av stora stenar, mellan vilka krypande buskar och örter
planterats. På murkrönet växer Potentilla fruticosa, som
tål torka och blommor hela sommaren. — I. Wedborn

foto.
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Den på föregående bild visade muren ansluter sig or¬
ganiskt till flaggstångsberget. Detta har utnyttjats som
plats för stenpartiväxter, som fylla alla fogar och skre¬
vor, utan att förtaga bergets karaktär. Nedanför berget
och muren vidtager en stor gräsmatta med enstaka, fritt
placerade buskar. — I. Wedborn foto.
97
7

r
£

■

&

v

3B

’
'

•

Si,

r;

ffjsîÿ|ï12:?!

Byggnadens västgavel är utformad som loggia med strålande utsikt över segelleden. Hela berget mellan bygg¬
naden och den nedanför liggande gräsmattan har givits
karaktären av ett rikt utformat stenparti. Här växa stora
mattor av krypande örter bland vilka buskar resa sig,
S. Hermelin foto.
enstaka eller i dungar.
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Där stenpartiet går över mot skogen har övergången
mellan natur och kultur gjorts så omärklig som möjligt.
En raffinerad effekt uppnås genom att de båda vita ste¬
narna på bilden, ha förenats med en vitbladig Artemisia,
som kontrasterar mot det mörkgröna björngräset.
S.
Hermelin foto.
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VACKER VÄRMLÄNDSK PELARGRAN
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Pelargran, Picea Abies coFinnskoga,
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'

lumnaris, S.
Värmland. —
■

■

N. Sylvén,

foto. 31. 7. 1943.

I S. Finnskoga s:n i Värmland, c:a 1,6 km norr om Högfallets skola,
växer invid landsvägen Bograngen— Nyskoga en pelargran ( Picea Abies f .
columnaris) av anmärkningsvärt extrem typ. Den nu 85-åriga granen
är 16,5 m hög och dess krondiameter uppgår inom den c:a 13 m långa
pelarkronan till allenast c:a 80 cm. Krondiametern nederst å stammen
uppgår till 3,5 m, uppåt förtonande i den senare mer eller mindre jämnsmala pelarkronan. Den större kronvidden nedtill är oförtydbart att
tillskriva betning under trädets uppväxt, varpå de nedersta täta grenarna
och de första 50 årens svaga diametertillväxt ge tydliga bevis. Av stam¬
mens till 25 cm uppmätta diameter vid brösthöjd falla 13,4 cm på de
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Pelargranen i S. Finnskoga; deialjbilder

1H3.

av kronan.

—

Foto N. Sylvén 31.7.

sista 35 åren, under vilken tid den 13 m långa pelarkronan kommit till
utveckling. Pelarkronans grenar äro samtliga utåt-uppåtgående, mer
eller mindre rikt och tätt borstlikt förgrenade. Någon tendens till slokgrensställning förefinnes icke. Granen var 1942 rikt kottebärande med
kottefjällen av europæa-typ.
Den vackra pelargranen, som med nödvändighet måste tilldraga sig
de förbipasserandes uppmärksamhet växer på Edsvalla Bruks A.-B:s
mark, och det är att hoppas, att genom nämnda bolags försorg det märk¬
liga trädet kommer att få ostört fortväxa i framtiden.
NILS SYLVéN.
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SVERIGES STÖRSTA SUMAK I
STAN G AST AD EN?

Det är ju möjligt, att någon av Lustgårdens dendrologiskt intresse¬
rade läsare kan besvara rubrikens fråga med ett bestämt nej, och i
så fall vore ju detta enbart glädjande, då det alltid är roligt att ha reda
på de största träden i Sverige, var dessa än befinner sig. Det å bilden
synliga, mycket välväxta Linköpingsexemplaret av Rhus typhina eller
hjortsumak, är emellertid inte så litet. Vad höjden beträffar, visade sig
denna vid uppmätning av undertecknad den 5.10.43 vara inte mindre
än 540 cm., och den sällsynt vackert utformade kronan håller en dia¬
meter av inte mindre än 730 cm. i riktningen norr-söder och 630 cm. i
riktningen öster-väster. Exemplaret, man kan ju gott säga praktexempla¬
ret ifråga, som befinner sig i trädgården till Djurgårdsga tan 4 (kvarteret
Egypten 6), består egentligen av två huvudstammar, en smalare (nedtill
c :a 14 cm. tjock) och något högre med första förgrening 187 cm. från
marken och en rikare förgrenad, men närapå lika hög, med första förgre¬
ning endast 57 cm. från marken; diametern på denna stam vid förgreningsstället inte mindre än 20 cm.
ganska aktningsvärt, eller hur?
Exemplaret är minst femtio år gammalt men upptäcktes av en ren tillfäl¬
lighet av en trädgårdsintresserad person sommaren 1943. Kort därpå
skrev jag en artikel i landsortens största dagliga tidning, och trädet blev
i en hast mäkta populärt. Av min artikel i Allmän svensk trädgårdstidning sommaren 1943 om de tre isvintrarnas härjningar i Linköpings
parker och planteringar framgår, att vi förut haft ett par, dock inte så
stora exemplar av Rhus typhina i en koloniträdgård vid Sankt Larsga-

—
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Det ståtliga exemplaret av sumak
största?

—

Rhus typhina

—

i Linköping. Sveriges

tan. Dessa gick dock redan efter första isvintern. Även detta prakt¬
exemplar hade nog skattat åt förgängelsen, om inte läget varit så full¬
ständigt skyddat som i detta fall.
CARL RYLANDER.
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EN PRAKTISK KYRKOGÅRDSHANDBOK

Handbok i Kyrkogårdsvård utgiven under redaktion av
ELSE DAHL. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. 14 kr.

»Vissa platser, där sköna träd stodo planterade och härliga örter
wäxte, hvilka liknade uppståndelsen». Så benämner den myndige bi¬
skopen JESPER SVEDBERG i Skara i ett herdabrev de särskilda begrav¬
ningsplatser, som enligt förordnande år 1710 borde anläggas avlägset
från människoboningar. Brevet ansågs vara så upplysande att det tryck¬
tes på befallning från högsta ort och upplästes i alla landets kyrkor.
Citatet här ovan kunde stått som motto för en nyligen på uppdrag av
Föreningen för dendrologi och parkvård under redaktion av ELSE DAHL
utgiven Handbok i Kyrkogårdsvård. Det är hämtat ur Rektor DAVID
NYLUNDS inledande artikel : Spridda drag ur de svenska kyrkogårdarnas
och begravningsplatsernas historia, vilken ger oss en överraskande insikt
om hur ung och föga rotad vår nutida kyrkogårdskultur i själva verket
är och hur ringa omsorg och vård man i gångna tider ägnade åt kyrko¬
gårdar och gravar. Ännu år 1858 voro BELLMANS och LEOPOLDS gravar
på Clara Kyrkogård mitt i Stockholm omgivna av en skog av bränn¬
nässlor !
ELSE DAHLS handbok vill vara en hjälp och handledning vid det stora
arbete som nu över allt i landet nedlägges på att höja vårt gravskick och
ge kyrkogårdarna en bättre form. Den är framförallt en praktisk bok,
som söker ge de stora eller små förvaltningarna, nämnderna och kyrko¬
råden, prästerna och tjänstemännen grundlig upplysning i alla frågor,
som röra begravningsväsendet. Till hjälp i detta arbete har professor¬
skan DAHL haft länsarkitekt N. A. BLANCK, arkitekt ERIK FANT, kyrko¬
herde HAGB. ISBERG, stadsträdgårdsmästare B. Myllenberg, civilingenjör
V. MåNSSON, ämneslärare CH. REIMERS, provinsialläkare G. STéENHOFF
och trädgårdsarkitekt G. V. WAHLBERG, av vilka flera bidragit i många
olika avsniitt.
När fråga uppkommer om anläggning eller utvidgning av en kyrko¬
gård möter först det juridiska problemet. Härom lämnas upplysning i
Í0Í

kapitlet om lagar och förordningar, som ger direkta utdrag ur hela
gruppen av förordningar, reglementen, instruktioner och taxor för de
myndigheter från domkapitel och byggnadsstyrelse till kyrkostämma
och kyrkoråd, som ha aitt handlägga ärendet.
I kapitlet om anläggning och vård redogöres för de vägar kyrkorådet
har att gå för att få förslag uppgjort och fastställt. Härefter följer exem¬
pel på kyrkogårdsförslag, arbetsbeskrivning, kostnadsförslag, entrepre¬
nadkontrakt, klart och överskådligt uppställda. I andra avsnitt fram¬
läggas praktiska och kulturhistoriska synpunkter vid val av kyrkogårdsområde, vikten att bevara gamla kyrkogårdsmurar och för landskaps¬
bilden värdefulla trädrader, exempel å kyrkogårdstyper, urngårdar, ka¬
pell och krematorier. Kyrkogårdarnas plantering behandlas ingående
och sakkunnigt. En med biträde av kända trädgårdsmän, särskilt i
Norrland, upprättad zonkarta över hela landet med härdighetstabell för
närmare tvåhundra arter och träd och buskar bör vara till värdefull
hjälp vid val av trädslag även för andra planteringar än kyrkogårdar.
En avdelning ägnas gravplatserna, deras indelning, anläggning och vård
samt gravvårdar och gravvårdsinskriptioner.
Frågor om kyrkogårdens förvaltning och organisation samt dess tjän¬
stemän och åtaganden behandlas i särskilt kapitel med exempel å reg¬
lementen, instruktioner för tjänstemän, förslag till ordningsföreskrifter
och anvisningar angående mellanhavandet mellan förvaltningen och all¬
mänheten.
Som synes av denna redogörelse, vilken långt ifrån är uttömmande,
ha författarna till verket sökt åstadkomma en för kyrkogårdsmyndigheterna nyttig bok, ur vilken dessa kunna hämta upplysning om hur
våra kyrkogårdar böra gestaltas. De ha lyckats häri. En anmärkning,
som måhända skulle kunna göras, är att de visade planerna äro något
ensidigt valda, varav den föreställningen kan uppkomma att det i dem
tillämpade smågårdssystemet är det enda för framtiden riktiga. Detta
system uppkom som en reaktion mot de gamla storkyrkogårdarnas
oändliga gravfält, men tenderar nu att gå till motsatt överdrift, kyrko¬
gårdens uppdelning i idel smårum. Det är givetvis önskemålet att dölja
gravvårdarnas baksidor, som lett härtill, men andra goda lösningar

finnas.
Föreningen för dendrologi och parkvård är aitt lyckönska till det sätt
varpå Fru ELSE DAHL och hennes medarbetare löst sin uppgift. Boken
kan icke som biskopens brev uppläsas från predikstolarna, men den för¬
tjänar att finna väg till varje kyrkoråd.

ERIK BüLOW-HüBE.
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HUR HANDBOK I KYRKOGARDSVÅRD
TILLKOM

Redaktören för Lustgården har bett mig berätta något om tillkomsten
av »Handbok i kykrgårdsvård», en begäran som jag gärna villfar.
I en intim vänkrets av botanister och trädgårdsfolk väcktes förslaget
att bilda en förening för dendrologi och parkvård i början av år 1920.
Bland olika ämnen, som ansågs böra upptagas på föreningens program,
var även kyrkogårdskulturen. Jag har gått igenom Lustgården från de
första åren, då denna fråga började dryftas mera ingående, och med
ledning av vad jag därvid funnit och själv erinrar mig lämnas här ne¬
dan en redogörelse för huru frågan utvecklade sig och huru kyrkogårdshandboken tillkom. Den 5 dec. 1926 hölls det årets sista sammanträde
med arbetsutskottet. Dåvarande dir. DAHL framlade förslag om att för¬
eningen skulle verka för bättre vård av våra kyrkogårdar och fastare
organisation beträffande kyrkogårdsskötselm I anslutning häntill be¬
slöts att ordna ett föredrag på nästa årsmöte. Denna tanke realiserades,
därigenom att arkitekt WADSJö höll föredrag om äldre och modernare
kyrkogårdsanläggningar inom landet. Den av hembygdskultur och trädgårdsvård i allmänhet varmt intresserade jordbruksministern SVEN
LINDERS, skåning till börden, uttalade efter föredraget en önskan om att
arbetsutskott skulle givas uppdraget att närmare utreda frågan. Några
dagar därefter tillsattes en kommitté, bestående av direktör C. G. DAHL,
doktor N. SYLVéN och undertecknad med byggnadsrådet R. HJORT och
arkitekt H. WADSJö som speciellt sakkunniga adjungerade ledamöter
för att utreda kyrkogårdsfrågan. Efter ganska ingående arbete inläm¬
nade kommittén till föreningen ett förslag till lämpliga åtgärder, och
detta föredrogs på årsmötet 1928. Bland förordade åtgärder var också
utgivandet av en handbok, vilken hittills saknats icke blott i vårt land
utan även i de övriga skandinaviska länderna.
Det skulle vara av intresse att här meddela hela förslaget för åstad¬
kommande av bättre kyrkogårdskultur men utrymmet tillåter ej detta,
emellertid står förslaget att läsa i Lustgården årg. 1929 sid. 261. Till .
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följd av kommitténs framställning ingick föreningens styrelse till K.
Maj :t med anhållan om ett anslag av statsmedel på 1.000 kr., då styrel¬
sen ansåg »att materialanskaffandet m. m. för en dylik handbok komme
att medföra stora kostnader», en förmodan som visade sig allt för riktig.
Statsbidraget beviljades i nov. samma år, dock med flera villkor, varav
bl. a. kan erinras om att Medicinalstyrelsen och Byggnadsstyrelsen skulle
granska manuskriptet till boken, innan den fick tryckas.
På årsmötet 1929 erhöll undertecknad uppdraget att tjänstgöra som
kyrkogårdshandbokens redaktör, och en av styrelseledamöterna åtog sig
helt sangviniskt att skaffa förläggare. Men detta senare uppdrag visade

sig betydligt svårare än man trott. Alla större förlag, till vilka man
vände sig, sade nej, då de ansågo, att utgivandet av en sådan bok skulle
bliva en dålig affär. Detta antagande har visat sig felaktigt. Förlaget har
nämligen meddelat att boken går bra att sälja. Redaktören fick ta sitt
öde i egna händer. Det gjorde hon också och gick upp till Diakonisty¬
relsens förlag, där som litteraturchef verkade pastor PER HASSELROT,
vars bekantskap redaktören gjort i tidiga ungdomsår. Han visade sig ej
ovillig att låta trycka boken, om också långt ifrån entusastisk, och så
småningom skrevs ett kontrakt. Efter en hel del parlamenterande hade
åtminstone de flesta av de personer, vilka man räknat med som förfat¬
tare av bokens olika delar, lovat sin medverkan men många gåvo endast
svävande löften och endast få av dem utlovade sina artiklar inom viss
tid. Nästan svårast var att uppspåra en författare, som ville skriva om
de svenska kyrkogårdarnas historia, och otaliga voro de brev och tele¬
fonsamtal, som utväxlades, innan den frågan bragtes lyckligt i hamn.
Till slut gick det dock, tack vare professor HJ. HOLMQUIST i Lund, som
väl kände alla kandidater, vilka kunde ifrågakomma. En gammal vän
till H. rektor D. NYLUND i Eskilstuna gav om än motvilligt sitt löfte om
bistånd. Många, som lovat sin medverkan, återtogo på grund av svårig¬
heter av ett eller annat slag sina löften om hjälp, och så var det för re¬
daktören att börja på nytt. Skriva eller personligen inställa sig, krusa
och bedja fick redaktören bekväma sig till under flera år.
Det första manuskript, som inskickades till förlaget, återsändes med
den anmärkningen, att det var hållet i en olämplig ton och därför
ej kunde godtagas. Vad det handlade om spelar ingen roll i samman¬
hanget, men enligt redaktörens mening var det utmärkt väl avfattat och
innehöll just vad som behövde sägas. Då detta avsnitt emellertid ansågs
mycket önskvärt, skrevs det om med författarens goda minne och alla
vanskliga uttryck modifierades, men ändå blev artikeln utesluten, och
en del av vad den innehöll fick inarbetas i andra kapitel.
Till somliga delar av boken visade det sig alldeles omöjligt att erhålla
författare, och då fanns det ingen annan råd än att red. själv fick sätta
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sig in i ämnet och skriva den önskade artikeln. Så t. ex. måste den per¬
son, som lovat sammanställa kapitlet om lagar och förordningar, giva
återbud, och ingen annan ville åtaga sig uppdraget. Det blev ju icke så
lätt för red. att lära sig hitta i olika författningar och på olika håll sam¬
lade lagtexter, men med mycket tålamod och den allra välvilligaste hjälp
från dåvarande förste bibliotekarien vid U. B. i Lund, D:r G. CARLQUIST,
gick också det arbetet i lås, även om texten fick ändras många gånger,
då nya förordningar utkommo, som kullkastande vad som redan skrivits.
För att få vissa kapitel väl illustrerade och de olika kapitlen i god över¬
ensstämmelse med varandra, måste red. syssla med mycket annat stu¬
diearbete, även här ofta med tacknämligt bistånd av D:r C.
om än tidsödande, och alla de
Tråkigt var detta studiearbete icke
timmar jag tillbragte i U. B. i Lund hör till mina bästa skånska minnen.
Så gingo åren och så småningom började manuskripten föreligga

—
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Foto Th. Wåhlin.
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färdiga, trodde jag. Men nu skulle de skickas till granskning, och kritici
voro många. Detta arbete gick av förklarliga skäl icke fort, ty de som
skulle medföra det, hade mera sällan tid att omedelbart gripa sig an där¬
med och intervallerna blevo ofta långa. Äntligen återkom det ena ka¬
pitlet efter det andra, arbetades om där så påfordrades och
gick ut
till nya granskare. Hela detta gransknings- och omändringsarbete var
oerhört påfrestande både för författarna och red., men till slut blev även
det färdigt, och hela manuskriptet sändes till förlaget för sättning. Pas¬
tor HASSELROT var tyvärr då död, och hans efterträdare hade fått annan
befattning. Den nuvarande litteraturchefen docenten H. LJUNGBERG har
emellertid visat stort tillmötesgående, men sättning och korrigering för¬
svårades av inkallelser och därmed sammanhängande besvärligheter.
Till sist blev då arbetet färdigt, och en vacker dag förra våren fick jag

—

den första boken i mina händer. Ingen må undra på om jag kände mig
glad och kanske en smula stolt över att ha rott båten i land. Lätt hade
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det icke alltid varit, men när jag tänker efter och ser bort från svårig¬
heterna, så måste jag säga, att jag mött förvånande många vänliga och
hjälpsamma människor, som jag eljest kanske aldrig lärt känna. Mina
medarbetare hava varit verkligt hyggliga, fast jag utan att vilja det
måst förorsaka dem mycket extra arbete med ändringar och dylikt.
Helt naturligt har jag måst anlita många ofta egendomliga vägar för att
komma till målet, men har jag också fått bistånd från de mest oväntade
håll. Om ett av dessa »bistånd» vill jag berätta, då det synes mig sär¬
skilt anmärkningsvärt. Kapitlet om de utländska begravningsplatserna
var av många skäl svårarbetat och granskarna hade också flera an¬
märkningar att göra, framför allt var kapitlet »för kortfattat och flera
länder av vikt var ej medtagna». En del brister avhjälptes till belåtenhet
men om det stora landet i öster, Ryssland, visste ingen någonting av
intresse på området och ej heller fanns någon litteratur att tillgå, ej ens
då den ryska resebyrån Intourist frågades. En dag, sista hösten jag var
kvar på Alnarp, resonerade jag med en av assistenterna om den blivan¬
de kyrkogårdshandboken och svårigheterna med densamma och nämnde
särskilt fallet Ryssland. Han berättade då, att han hade en kamrat i
»beredskapen», vilkens far nyligen kommit hem från Ryssland efter en
långvarig vistelse där. Assistenten ställde om så jag *frck träffa Ryssingenjör
lands-svensken som visade sig vara ett riktigt fynd. Denne
TUNELD,
Ryssland
många
och
vis, skrev till vänner i
hjälpte mig på
Finland och trollade med rent magisk förmåga fram upplysning och
fotografier från ett förut totalt slutet och stängt land. Han rättade upp¬
satsen om Ryssland och gjorde den acceptabel.
Även fotografier och teckningar har varit ett besvärligt kapitel, i syn¬
nerhet som dessa hämtats från både in- och utlandet. Många personer
ha därvid gjort sig alldeles särskilt stort besvär och i synnerhet är
detta fallet med ingenjör G. CRONQUIST, vilkens skicklighet på området
jag ofta fått taga i anspråk.
Till sist må det vara mig tillåtet att uttala den förhoppningen, att
handboken skall bliva en god hjälp för dem som vårda våra svenska
kyrkogårdar.
ELSE DAHL.
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UR 1943 ÅRS SVENSKA NATUR¬
SKYDDSLITTER ATU R

Sveriges Natur. Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift.
Årsbok 1943. 34:de årg. 159 sid. med 31 planscher

—

och ett flertal illustrationer i texten. Pris 7 : kr.
Skånes Natur. Skånes Naturskyddsförenings årsskrift 1943.
XXX. 60 sid. med 2 kartor och 6 bilder i texten.
Örebro Läns Naturskyddsförenings Årsskrift 1943. 7 försättsplanscher och 158 sid. med 1 karta och talrika
illustrationer i texten. Pris 3 : kr.

—

»Sveriges Natur», under vilket namn Svenska Naturskyddsföreningen
år 1943 ånyo utgiver sin liksom tidigare vackra årsbok, bjuder alltjämt
på även för dendrologen värdefullt innehåll. Ej minst är detta fallet i
STEN SELANDERS manande och tänkvärda uppsats om »naturskydd och
skogsvård», som inleder årsboken. Illustrerat av fyra vackra planscher
återgives här det väckande föredrag, varmed 1943 års skogsvecka i
Stockholm inleddes. Det är urskogens och den orörda, naturliga vege¬
tationens betydelse för framtidens naturforskning, som förf. framställer
i sin rätta belysning. I värdig anslutning till STEN SELANDERS inledningsuppsats följa intressanta redogörelser för danskt och finskt na¬
turskydd: »Det danske Naturfredningsarbejde» av ERICH STRUCKMANN
och »Om naturskyddet i Finland» av REINO KALLIOLA, båda uppsatserna
likaledes illustrerade av vackra planscher. I TORE ARNBORGS »En tall¬
urskog vid Mjölkvattnet i Jämtland» möter ett mera rent dendrologiskt
betonat inslag. Ända till 525 år gamla tallar ingå i den högintressanta
urskogen. Tvenne av den svenska florans märkligaste medborgare: den
sällsynta ormbunken hjorttungan (Phyllitis scolopendrium) och vår
sällsyntaste fjällört Arenaria humifusa behandlas uttömmande, den
förra av BERTIL J. O. WAHLIN, den senare av STEN SELANDER. En in¬
tressant botanisk uppsats möter även i HUGO SJöRS’ »Några myrtyper
vid Mjölkvattnet».
Icke mindre än nio av årsbokens uppsatser falla
inom det zoologiska naturskyddets område. ALWIN PEDERSEN gör sig
till talesman för djurlivets skyddande i Nordostgrönland. FELIX BRYK
skildrar i ord och bild »våra parnassier», främst dess stoltaste svenska
representant Parnassius apollo, apollofjärilen. Skildringar av svenskt
fågelliv
ur olika synpunkter och från skilda områden — möta hos

—
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P. O. SwANBERG : »Hotet mot Morups Tånge», GUNNAR SWäRDSON : »Flytt¬
fågelforskning och behovet av svenska fågelstationer», ALLAN ANDERS¬
SON: »Fåglar i vinterkvarter. Skisser från Göta älv», LARS ECKERBOM:
»Inräkning av mås. och vadarefåglar inom delar av Östergötlands skär¬
gård sommaren 1942» och VALTON JOHANSSON: »Förnyad fridlysning av
Fardume träsk». Högvilttets skyddande behandlas i tvenne kortare upp¬
satser av NILS DAHLBECK: »Skydd åt högviltet i Schweiz» och KAI CURRYLINDAHL: »Björnen i fara». En av EDWARD WIBECK författad nekrolog
över »icke blott Sveriges utan hela Nordens främste förkämpe för det
zoologiska naturskyddet» EINAR LöNNBERG och sedvanlig förteckning
över naturskyddslitteratur tryckt i Sverige under det senast gångna året
samt litteraturanmälningar avsluta den vackra och innehållsrika års¬
boken.
»Skånes Na t um inledes med ett av Skånes Naturskyddsförenings sek¬
reterare, docenten OTTO GERTZ, vid föreningens årssammanträde den 7
juni 1942 i Bökeberg hållet föredrag om »Bökebergstrakten i botanisk
forskningshistoria». Ett flertal av den skånska florans största rariteter
passera här revy, så bl. a. den inom landskapet nu utgångna myrbräckan, Saxifraga Hirculus, den alltjämt sällsynt förekommande dvärgagen,
Cyperns fuscus, samt den först i senare itid vid Bökebergsslätt upptäckta
Bunium flexuosum, vilken sistnämnda här har sin enda kända svenska
växtplats. Av samme författare behandlas i årsskriften »en märklig
forntida älvränna», en ravinartad dalsänka, den s. k. Kvillerännän, i
Västra Kärrstorp, samt »murrutan i Lund»; i sistnämnda uppsats om¬
talar förf. en uppenbarligen genom spridning från beståndet på dom¬
kyrkan skedd nykolonisering av den märkliga lilla ormbunken på mur¬
resterna efter den gamla medeltidskyrkan Sancta Maria minor på Kul¬
turhistoriska museets tomt vid Sankt Annegatan. Intressanta zoolo¬
giska bidrag i årskriften äro BERTIL HANSTRöM: »Skånes första valross»,
GöSTA SJöSTEDT: »Vita sitorkens utbredning i Malmöhus län i gången
tid» och KARL GEORG WINGSTRAND: »Om kärrsångarens förekomst i syd¬
ligaste Sverige samt några ord om dess biologi».
Örebro läns naturskyddsförenings årsskrift, som 1943 utkommit i en
femte årgång, är liksom tidigare i sitt slag föredömlig. I den serie års¬
skrifter, som nu föreligger, har naturen i Örebro län blivit från olika
synpunkter bättre belyst än kanske något annat läns i Sveriges land.
Och detta gäller i alldeles särskilt hög grad om 1943 års vackra och in¬
nehållsrika årgång. Värdefulla dendrologiska inslag möta här hos LARSGUNNAR ROMELL: »Den fridlysta garpskogen», BERTIL E. HALDEN: »En
dag i Tiveden» och SEVERIN SCHIöLER : »Horsakyrkan» - den sistnämnda
en naturlig granberså, bildad av 11 stamlika grenar från en rotslående
mattgran.
Sistnämnde författare ger i »ett mykologiskt problem» in-
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tressanta inblickar i de västmanländska skogarnas svampflora. En vär¬
defull ornitologisk uppsats möter i MAURITZ MAGNUSSONS »På ringmärk¬
ning av fåglar i västra Närke». Ett andra ornitologiskt inslag i årsskrif¬
ten, EDWARD WIHECK: »Sannolikt bofynd av rördrom i Tåkern», berör,
som titeln angiver, Östergötland. ANTON JANSSON: »Lysmaskens bröllopsilluminering» är av stort biologiskt intresse. Det av årsskriften när¬
mast berörda länets växlande geologiska förhållanden få hos ARVID
BERGDAHL: »Från naturlandskapet kring Tisnaren» och SEVERIN SCHIöLER: »Hällabäcken» sin speciella belysning.
En högintressant uppsats
av J. G. ANDERSSON: »Folket som smyckat sitt land» inleder årsboken.
Det är här kinesiska naturskyddssträvanden, som behandlas i ord och
bild. Författaren gör »jämförelser mellan hemma och borta», vilket ger
honom anledning att framlägga sina, som han uttrycker det, »i viss mån
kätterska tankar rörande naturskyddsrörelsen». Det är den nuvarande
naturens beroende av gångna tiders kultur, som här tänkvärt ana¬

—

lyseras.

N. SYLVéN.
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ARBETEN OM TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSKONST OCH
NÄRBESLÄKTADE ÄMNEN I ALNARPSINSTITUTETS
BIBLIOTEK.

I alnarpsinstitutets bibliotek har samlats en del litteratur över träd¬
gårdsanläggning och därmed nära sammanhängande ämnen, som torde
ha ett visst intresse för Lustgårdens läsare, särskilt som även enskilda
personer mot vederbörlig borgen kunna erhålla önskade böcker därur
som hemlån. Vissa större planschverk och andra dyrbara arbeten ut¬
lånas dock icke. Katalogen har gjorts upp av bibliotekarien fil. lic. EMIL
JOHANSSON, och de biografiska notiserna om författarna ha samlats av
professor CARL G. DAHL, Hjo.

ABEL, LOTHAR, Garten-Architekture. Vill + 92 s., 198 ill., fol. Wien 1876.
ABELIN, RUDOLF, Herrgårdsträdgården. En principbok om och för de större trädgår¬
darna på landet. 197 s., 2 planer, 29 ill., 8:o. Stockholm 1915.
AHLICH, JOHANN, Den svenske Lust-, Örte- och Trägården. XXXII + 192 s. Stock¬
holm 1722.
„ , En kort underrättelse om det, som hvarje månad uti en trädgård bör iaktta¬
gas... 14 s. Stockholm 1773.
AMHERST, ALICIA (Evelyn Cecil), A history of gardening in England. 2nd ed. XIV.
+ 405 s., 8:o. London 1896. 3rd ed. XVIII + 393 s., 8:o. London 1910.
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BIOGRAFISKA

NOTISER.

—

ABEL, LOTHAR (1841 96), trädgårdsarkitekt, docent vid Hochschule für Bodencultur
in Wien, sekreterare i K. K. Gartenbaugesellschaft i Wien, redaktör för Wiener 111.
Garten-Zeitung 1886 1896. Xven utgivit: Die Gartenkunst in ihren Formen
planimetrisch entwickelt, 4:o, 1878.
ABELIN, KARL RUDOLF ZACHARIAS, trädgårdsarkitekt, grundläggare av Norrvikens träd¬
gårdar, har som praktiserande trädgårdsarkitekt anlagt eller omlagt ett stort antal
parker och trädgårdar inom och delvis även utom Sverige; har bl. a. utgivit års¬
skriften Norrvikens trädgårdar (1924, 1925, 1926 27) samt ett flertal mindre
handböcker: Den mindre trädgården (02), Villaträdgården (03), Trädgården inom¬
hus (04), Koloniträdgården (07) m. fl.
AHLICH, JOHANN (d. 1743), tysk trädgårdsmästare, verksam i Stockholm under första
hälften av 1700-talet.
AMHERST, ALICIA MARGARET, gift 1898 med EVELYN CECIL (senare baron ROCKLEY),
författarinna; har även utgivit Historical gardens of England.

—

—
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AMBROSIANI
se WADSJö.
ANDRé, R. ED.
se SAINT-SAUVEUR, H.
ASPESæTER, O., Anleggsgartneryrket. 235 s., ill., 8:o. Bergen 1941.
m. f 1., Vår tids hage. 187 s., ill., 8:o. Oslo 1939.
AUSTIN, ALFRED, The garden that I love. 168 s. London 1896.
BACON, FRANCIS, Of Gardens. X s., 4:o. Chelsea on Thames 1928.
BECKING BOAS
se VEENDORP.
BERGER, MARGARETA
se MOBERG.
BLOMQUIST, B. F. W., Handbok för amatörer som trädgårdsanläggare. 24 s., 12 pl.
i texten, 4:o. Stockholm 1917.
BLOTZ, J. F., Die Gartenkunst oder ein auf vieljährige Erfahrung gegründeter Unter¬
richt, so wohl grosse als kleine Lust-, Küchen- und Blumengärten anzulegen,
nebst einem Anhang wie die in den Apotheken gewöhnlichen Pflanzen zu Arzneyen
in Gärten im Freyen anzubauen sind etc. Theil I (22 +) 239 s. Theil II (14 +)
222 s. Leipzig 1795.
BöGLER, WILHELM, Reform der Gartenkunst. 56 s. Leipzig 1905.
BOLTON, ARTHUR T., The Gardens of Italy. With historical and descriptive notes by
B. MARCH PHILLIPPS, VIII + 396 s., 418 ill. + 1 färgpl., fol. London 1919.
BOYCEAU, JACQUES, Traité du jardinage selon les raisons de la nature et de l’art.
III + 87 s. + 61 pl„ fol. Paris 1638.
, Paris 1689.
BRETT, WALTER, The book of garden improvements. X + 256 s., ill., 8:o. London u. å.
BRINCKMANN, A. E., Platz und Monument als Künstlerisches Formproblem. 3. Aufl.
210 s., 98 ill, 8 :o. Berlin 1923.
„ Schöne Gärten, Willen und Schlösser aus fünf Jahrhunderten. Mit 53 Abb.
im Text und 113 auf Tafeln. 215 s, 4:o. München 1925.
BURMAN
se FISCHER.
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AMBROSIANI, KARL SUNE FREDRIK, fil. dr, f. d. intendent vid Nord. museet, utgivit
talrika avhandlingar i arkeologi och historia m. m.
ASPESæTER, OLAV (f. 1908), stadsträdgårdsmästare i Bergen.
BACON, FRANCIS (»Bacon of Verulam», 1561 1626), filosof och statsman. Hans mest
berömda verk äro Novum organon och Essays.
BLOMQVIST, LARS FREDRIK WILHELM (f. 1840), trädgårdsanläggare i Stockholm.
BOLTON, ARTHUR THOMAS (f. 1864), engelsk arkitekt, Curator of Sir John Soane’s
Museum sedan 1917.
BOYCEAU, JACQUES, sieur de Baraudière, fransk trädgårdsarkitekt under 1600-talet, in¬
tendent vid Ludvig XIII:s trädgårdar; har inlagt stor förtjänst bl. a. om utformning
av den franska broderiparterren, jämte Mollet sin tids främste trädgårdskonstnär.
Traité du jardinage, som utkom kort efter förf:s död, är ett framstående verk
med praktfulla kopparstick av broderiparterrer. Exemplaret av första upplagan
har bl. a. tillhört greve C. G. TESSIN.
BRETT, WALTER (f. 1887), engelsk tidningsutgivare; har bl. a. utgivit tidskriften Home
Gardening och The new book of gardening.
BRINCKMANN, ALBERT ERICH (f. 1881 i Nordeney), professor i konsthistoria i Berlin;
utgivit ett flertal avhandlingar och handböcker över konst oeh konsthistoria.
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CANE, PERCY S., Modern Gardens British and foreign. Special winter number of
»The Studio» 1926 27. 166 s., ill., 4:o. London.
CARTWRIGHT, JULIA, Italian gardens of the renaissance and other studies. 298 s., 16
ill., 8:o. Edinburgh 1914.
CAUSE, D. H., De koninglijcke Hovenier aanwyzende de Middelen om Boomen, Bloemen an Kruyden, te Zaayen, planten aen quecken en voort teelen. 24 s., ill., fol.
Amsterdam u. å. (1676?)
CECIL
se AMHERST.
The century book of gardening. A comprehensive work for every lover of the
garden. Edited by E. T. COOK. IX + 610 + XIII s., ill., 4:o. London u. å.
DE CÉRis, A., Parcs et jardins. 142 s. + 56 fig. Paris u. å.
CHAMBERS, WILLIAM, A dissertation on Oriental gardening. X + 94 s., 4:o. London
1772.
- „ „ , Fransk översättning, XIII + 85 s. (Båda exemplaren i samma band).
CLAESSON, ESTER, Trädgården. 199 s., 8:o. Stockholm 1923.
CLAESSON, HILDING, Lunds kyrkogårdar. I. Norra kyrkogården under 1800-talet.
84 s., 4:o. Lund 1936.
COLE, NATHAN, The Royal parks and gardens of London, their history and mode of
embellishment with hints on the propagation and culture of the plants employed.
IV + 131 s., ill., 8 :o. London 1877.
se SAINT-SAUVEUR.
CLOUZOT, HENRI
CONDER, JOSIAH, Landscape gardening in Japan. XI 4- 161 s., ill. Supplement to
Landscape gardening in Japan. With collotypes by K. OGAWA, 40 pi., foi. Tokio
1893.
„ The theory of Japanese flower arrangements. 88 s. 4- 68 vanl. 4- 36 kolor. pi.,
8:o. Tokyo and London 1935.

—

—

—

--

—

—

—

—

CANE, PERCY S., engelsk trädgårdsarkitekt (anlagt bl. a. trädgården vid den engelska
paviljongen på New-Yorkutställningen 1939 40). Utg.: Garden design of today.
CAUSE (CAUSé, COUSE), D. HENDRIK (1648 99), flamländsk tecknare och gravör, bo¬
satt i Antwerpen (åren 1676—81), senare i Amsterdam, arbetade även i Tyskland;
har fått vackra vitsord för »les remarquables planches in folio de fleurs et fruits

—

—

du Koninklijcke Hovenier».
CECIL
se AMHUHST.
CHAMBERS, SIR WILLIAM (1726— 1796), född i Göteborg av engelska föräldrar, som
ung anställd i ostindiska kompaniets tjänst, varunder han fick tillfälle att besöka
Kina och göra bekantskap med kinesisk arkitektur och trädgårdskonst; studerade
arkitektur i England och Frankrike och blev hovarkitekt i England; har i London
bl. a. byggt Somerset House och anlagt Kew Gardens; har utgivit Designs of
Chinese buildings (1757) och Plans
of the gardens and buildings at Kew

—

(1763).

—

CLAESSON, ESTER (1884 1931), trädgårdsarkitekt; har utfört ett flertal större träd¬
gårdsanläggningar inom Sverige; har utgivit Rosor (1925).
CLAESSON, GUSTAF HILDING, föreståndare för Lunds stads kyrkogårdar.
COLE, NATHAN (1829 1909), superintendent vid Kensington Gardens, London.

—
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.

Cox, E. H. H., A history of gardening in Scotland. XV

+

228 s., ill., 8:o. London

1935.
CRISP, FRANK, Mediæval gardens, »flower medes» and other arrangements of herbs,
flowers and shrubs grown in the middle ages, with some account of Tudor,
Elizabethan and Stuart gardens. By the late Sir FRANK CRISP, Baronet, L. L. B.,
B. A., Treasurer and Vice-President of the Linnean Society of London. Edited by
his daughter CATHERINE CHILDS PATERSON. With illustrations from original sources,
collected by the author. In two volumes. Vol. I. XIV + 140 s., 225 fig. Vol. IL
XIV + 314 fig., 4:o. London 1924.
CZULLIK, AUGUST, Wienergärten im vorigen Jahrhundert. 29 pi. Wien 1891.

—

DAHL, ELSE
se Handbok i kyrkogårdsvård.
DAHLBERGH, ERIC, Suecia antiqua et hodierna. Sverige i forntid och nutid. Nationalupplaga med kort beskrivande text av d:r ARON RYDFORS, 303 s. (+ 12), ill., 4:o.

Stockholm 1924.
Translated by L. Scopoli. 59 s. + 351 pL, 4:o.
Milano Roma 1925.
Danske Herregaardshaver : Hæfte 1 Lerchenborg 1930; Hæfte 2 Nysø 1931; Hæfte 3
Rosenholm 1931; Hæfte 4 Villestrup 1932; Hæfte 5 Egeshov 1933; Hæfte 6 Serridslevgaard 1933; Hæfte 7 Søholt og Bramslykke 1934; Hæfte 8 Clausholm 1934;
Hæfte 9 Glorup 1935; Hæfte 10 Stensballegaard 1935.; Hæfte 11 Løvenborg 1936;
Hæfte 12 Halstedkloster, Kjærstrup, Berridsgaard 1938; Hæfte 13 Nogle Herre¬
gaardshaver i det 18. Aarhundrede i Danmark og Holstein. Det kongelige Danske
Haveselskab. Udgivet med Støtte af Ny Carlsbergfondet, 359 s., ill., fol. Køben¬
havn 1930 1939.
DAWSON, R. B. Practical lawn craft. 300 s., ill., 8:o. London 1938.
Deutsche Gartenkunst in Wort und Bild. Herausgegeben vom Verein Deutscher
Gartenkünstler 1906. 23 s., 4:o. Dritte Folge. Der Waldpark, seine Gestaltung und
seine Erhaltung. 3 Vorträge. 21 s., 4:o. Berlin 1906 u. 1909.
[DEZALLIER D’ARGENVILLE, L. S. A.] J. D. A., La théçrie et la pratique du jardinage,
3. éd. Augmentée de plus de XXX figures. 383 s. -}- register, ill., 4:o. La Haye 1739.
DAMI, LUIGI, The Italian garden.

—

—

—

Cox, E. H. H. (f. 1893), utgav 1922 24 The Garden. Redigerat trädgårdsavdelningen i
Country Life 1920 28. Chef för firman Dulau & Co. (specialitet botanik o. trädgårdslitteratur) 1920 40. Även utgivit Modern English garden.
CRISP, SIR FRANK (1848 1919), engelsk jurist, samlare av medeltida trädgårdslitteratur och trädgårdsbilder; känd för sina originella trädgårdsanläggningar vid
Friar Park (Henley on Thames).
CZULLIK, AUGUST (1848 1905), Fürstl. lichtensteinischer Gartendirektor, Wien.
DAHLBERGH, ERIC (1625 1703), greve, fortifikationsofficer, fältmarskalk, landshöv¬
ding, generalguvernör, framstående tecknare.
DAWSON, ROBERT BRYAN, »Director of the Board of Greenkeeping Research»; utgivare
av Journal of the Board of Greenkeeping Research.
DEZALLIER D’ARGENVILLE, ANTOINE-JOSEPH (1680 1765), fransk författare; har bl. a.
utgivit Abrégé de la vie des plus fameux peintres. Hans son, ANTOINE NICOLAS
D. D’A., har utgivit ett arbete Dictionnaire du jardinage (1767).

—

—

—

—
—

—
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DOWNING, A. J., A treatise on the theory and practice of landscape gardening adapted
to North America, with a view to the improvement of country residences. With
remarks on rural architecture. 8. ed. With a supplement by HENRY WINTHROP
SARGENT. XV + 576 s., 108 fig., VI pi., 8:o. New York 1859.
DUTTON, RALPH, The English garden. 122 s., ill., 8:o. London 1937.
EKELUND, A., Trädgårdskonstens historia. 29 s., 8:o. Ystad 1913.
ELGOOD, GEORGE S., Italian Gardens. X -)- 157 s., 52 kol. pi., 4:o. London 1907.
„ and JEKYLL, GERTRUDE, Some English gardens. New ed. XII + 131 s., 50 kol.
pi. After drawings by G. S. Elgood with notes by Gertr. Jekyll. 4:o. London 1920.
ELIOT, CHARLES W., Charles Eliot, Landscape architect. A lover of nature and of his
kind who trained himself for a new profession practised it happily and through it
wrought much good. XVII + 770 s., ill., 8:o. Cambridge 1924.
ENCKE, FRITZ, Der Hausgarten. 177 s., ill., 8:o. Jena 1907.
ENEROTH, OLOF, Trädgårdsodling och naturförsköningskonst. 1:sta saml. 123 s., 2 :dra
saml. 132 s., 3:dje saml. 194 s. Stockholm 1857, 1859 o. 1863.
ELLING, CHRISTIAN, Den romantiske Have. 157 s., ill., 8:o. København 1942.
ERSTAD-JøRGENSEN, E., Anlægsgartneri. 317 s., 76 fig., 8:o. København 1926.
2. Ud¬
gave. 305 s., ill. København 1939.
FERREE, BARR, American estates and gardens. XVI + 306 s., ill., fol. New York 1904.

—

—

—

—

DOWNING, ANDREW JACKSON (1815 52), amerikansk pomolog och trädgårdsarkitekt,
grundare av den ansedda tidskriften The Horticulturist (1846); första upplagan
av The treatise on the theory and practice of landscape gardening utkom 1841;
verket efterföljdes samma år av Cottage residences; har även utgivit ett betydande
pomologiskt arbete; The fruits and fruit trees of America (1845).
DUTTON, RALPH (f. 1898), utg. The English country house m. m.
EKELUND, J. K. ALBIN (f. 1891), trädgårdsanläggare och trädgårdsarkitekt; i den se¬
nare befattningen anställd vid Stockholms stadsplanteringar 1912 17. Inne¬
hade Nordiska trädgårdsbyrån 1919 23, då han grundade egen handelsträdgård i
Sundbyberg.
ELGOOD, GEORGE S. (f. 1851), målare och arkitekt, auktoritet beträffande renässans¬
trädgårdar.
ELIOT, CHARLES WILLIAM (1834 1926), nordamerikansk kemist, president för Har¬
vard University 1869 1909; utgivit skrifter i kemi, undervisningsväsen m. m.
ENCKE, FRITZ, f. 1861, tysk trädgårdsman, Gartenbaudirektor (Köln).
ENEROTH, PER OLOF EMANUEL (1825 81), fil. dr, svensk pomolog, 1857 61 före¬
ståndare för Sv. trädgårdsföreningens trädgård och skola vid Rosendal; efter
studieresor i England och Frankrike blev han en ivrig förespråkare för engelsk
smakriktning inom trädgårds- och parkanläggningar. Arbetade för förbättrad
kyrkogårdsskötsel, inrättande av skolträdgårdar, utvidgad folkundervisning m. m.
ERSTAD-JøRGENSEN, ERIK (f. 1871), dansk trädgårdsarkitekt; efter att först ha arbetat
hos trädgårdsarkitekt EDV. GLAESEL, började han egen verksamhet (1898), och har
senare planlagt och utfört ett stort antal park- och trädgårdsanläggningar i Dan¬
mark, delvis även i Sverige.

—

—

—

—

—

—

119

FINTELMANN, U., Über Baumpflanzungen in den Städten, deren Bedeutung, Gedeihen,
Pflege und Schutz. 100 s. Vier Vorträge. 8:o. Breslau 1877.
FISCHER, A., Prospecter af åtskillige märkvärdige Byggnader, Säterier och HerreGårdar uti Skåne, som i fordna tider hafva till större delen varit befästade med
vallar, vattugrafvar och vindbryggor och blifvit år 1680 af t agne, ritade och samlade
af Ingenieur-Capitain BURMAN, men nu till det allmännas tjenst, förnyade och med
Kongl. Maj :ts allernådigste privilégié på trycket utgifne år 1756. 16 s., 25 pl., tvärfol. Stockholm 1856.
FOERSTER, KARL, Vom Blütengarten der Zukunft. Das neue Zeitalter des Gartens und
das Geheimnis der veredelten winterfesten Dauerpflanzen. 161 s., ill., delvis färg¬
bilder. 4 :o. Berlin 1917.
„ , Der Steingarten der sieben Jahrzeiten in Sonne und Schatten. 167 s., ill., 4:o.

——

Berlin/Bern 1936.
FüLCK, J. D. (FüLCKE?), Neue Garten-Lust oder Völliges Ornament, so bei Anlegung
neuer Lust- und Blumen- als auch Küch- und Baumgärten. Höchst nötig und
dienlich. 67 pl., 4:o. Augsburg u. å.
Gardens and gardening. The Studio gardening annual, edited by F. A. MERCER. 4:O.
London 1932— 1939.
Die Gartenkunst. I— XV Jahrg. 1899—1913. XVII— XIX Jahrg. 1915—18. 47—51
Jahrg. 1934 1940. C:a 250 s. pr årg., ill., 4:o.
Gartenschönheit (från 1941 Gartenbau im Reich). Jahrg. 1 43. C:a 450 s. per årg.
före 1940, ill., fol. Berlin 1920—1942.
GODFREY, W. H., Gardens in the making. XVII + 207 s., ill., 8:o. London 1914.
GOTHEIN, MARIE LUISE, Geschichte der Gartenkunst. I. Band. Von Ägypten bis zur
Renaissance in Italien, Spanien u. Portugal. VII 4- 446 s., 311 pl. o. ill. — II.
Band. Von der Renaissance in Frankreich bis zur Gegenwart. 505 s., 637 pl. o. ill.,
stor 8:o. Jena 1914.
„ , Indische Gärten. 76 s. -f 71 avb., 8:o. München 1926.
GRIMME, KARL MARIA, Gärten von Albert Esch. 118 s., incl. pl., 4:o. Wien — Leipzig
1931.
GRISEBACH, A., Der Garten. Eine Geschichte seiner künstlerischen Gestaltung. VIII 4~
126 s., 88 ill. Stor 4:o. Leipzig 1910.

—

—

—

—

FINTELMANN, sedan 1690-talet bekant tysk trädgårdsmannasläkt. Mest känd är GUSTAV

F. (1846— 1918), trädgårdsdirektör i Wilhelmshöhe 1891, direktör för trädgårds¬
skolan i Wildpark och Dahlem 1898.
FISCHER, ABRAHAM (1824 1875), svensk fortifikationsofficer (major).
FOERSTER, KARL (f. 1874), plantskoleägare i Bornim-Potsdam, utgivit ett flertal arbe¬
ten om blomsterväxter m. m.
GOTHEIN, MARIE LUISE (1863 1931), tysk författarinna, fil. hedersdoktor i Heidel¬
berg 1930; har bl. a. utgivit ett arbete om den engelske skalden Wordsworth,
(1893); g. m. kulturhistorikern EBERHARD GOTHEIN, professor i Heidelberg, senare
med titel Geheimerat.
GRIMME, KARL MARIA (f. i Wien 1897), journalist.
GRISEBACH, AUGUST (f. 1881), professor i konsthistoria, Heidelberg. Utgivit bl. a. Die
alte deutsche Stadt in ihrer Stammeseigenart och Das deutsche Rathaus der
Renaissance.

—

—
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GROEN, J., Le jardinier hollandois, ou sont décrités toutes sortes de belles
maisons de plaisance et de campagne; et comment on les peut planter... (Med
jämnlöpande tysk text.) (13 +) 86 (+6) s. + 15 + 24 pi. Amsterdam 1669.
GROMORT, GEORGES, Jardins d’Italie. 148 planches donnant plus de 170 vues de villes
de la Campagne Romaine de la Toscane et de la Haute-Italie. Accompagnées de 25
plans, d’une préface et d’un texte explicatif. Vol. I o. II., fol. Paris 1922.
HABERKORN, p. G., Kort anvisning att anlägga trädgårdar i mindre eller större skala
etc. 2. uppl. 25 s. + 6 pl. 8:o. Stockholm 1846.
HALLBAUM, F., Der Landschaftsgarten. Sein Entstehen und seine Einführung in
Deutschland durch Friedrich Ludwig von Sckell (1750— 1823). 232 s., ill., 4:o stor.
München 1927.
VAN DER

HALLIER, E., Grundzüge der landschaftlichen Gartenkunst, eine Aestetik der
Landschaftsgärtnerei. Neue wohlfeile ausgabe. Mit E. PETZOLDS’ Bildniss. VI +
236 s. + 41 fig. Leipzig 1896.
HAMPEL, CARL, 150 kleine Oärten. Plan, Beschreibung und Bepflanzung entworfen und
bearbeitet für Gärtner, Baumeister und Villenbesitzer. 3:e Aufl. von »Hundert
kleine Gärten», 202 s., 150 planritningar, stor 8:o. Berlin 1906.
HAMPEL, W., Die moderne Teppichgärtnerei. 7 s. 4- 36 pl., 8:o. Berlin 1880.
Handbok i kyrkogårdsvård på uppdrag av Föreningen för dendrologi och parkvård
utgiven under redaktion av ELSE DAHL. 343 s., ill., 8:o. Stockholm 1943.
HARBERS, GUIDO, Der Wohngarten, seine Raum- und Bauelemente. 210 s., 453 fig., 4:o.
München 1932.
se LINDGREN.
HARTMAN, C. VILH.

—

D. GROEN, J., trädgårdsmästare hos prinsen av Oranien omkr. mitten av 1600-talet,
men närmare uppgifter om honom saknas. Hans bok Den Nederlandtsen Hovenier
ingår som del i ett större verk Het Vermakelijck Landt-Leven, vars två senare
delar till författare ha med. dr P. NYLAND. Den andra delen beskriver de olika
arbeten, som utföras för varje månad av året inom frukt-, grönsaks- och blomsterodling. Den tredje innehåller veterinärkunskap samt biskötsel och slutligen en
kokbok.
HABERKORN, C. G. (f. 1806), tysk trädgårdsmästare, anställd vid Svenska trädgårds¬
föreningen i Stockholm 1837 40.
HALLBAUM, FRANZ (1895 1939), Dr. Phil., tysk konsthistoriker, Geschäftsführer der
Gesellschaft für Gartenkunst.
HALLSTRöM, GöSTA (1890 1923), trädgårdsarkitekt, har anlagt ett betydande antal
vackra trädgårdar i olika delar av landet. Se JANSSON & HALLSTRöM S. 122.
HAMPEL, CARL FRIEDRICH AUGUST (f. 1849), stadsträdgårdsmästare i Leipzig (1901);
har bl. a. utgivit Gartenbeete und Gruppen och Gärtnerische Schmuckplätze in
Städten (1897).
HAMPEL, WILHELM (1834 99), Kgl. Gartenbaudirektor, Koppitz (Schlesien). Har
bl. a. utgivit Handbuch der Obst- und Gemüsetreiberei.
HARBERS, GUIDO (f. 1887 i Rom), Stadtrat i München, arkitekt; utgivit arbeten om
husbyggnadslära.

v.

—

—

—

—
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HARTWICH & VIETSCH, Wie gestalte ich meinen Garten. 96 s., ill. Wien u. å.
Havekunst, 1920 1943. C:a 150 s. per årg., ill., 4:o. København o. Holstebro 1920

—

—

1943.

—

Eine geschichtliche Studie (Bayerische Biblio¬
HEIGEL, KARL TH., Nymphenburg.
tek), Zeichn. v. Peter Hahn. 112 s. + 1 pl* Bamberg 1891.
HIBBERD, SHIRLEY, The town Garden: A manual for the management of city and
235 s. London 1859.
suhurban gardens. 2nd. ed. XVI
HILL, DIDYMUS MONTANUS, The Gardener’s Labyrinth: Containing a discourse of the
Gardeners life, in the yearly trawels to be bestoved on his plot of earth, for the
use of a Garden. 180 s., ill., 4:o (liten). London 1578.
HIRSCHFELD, C. C. L., Das Landleben. 4. Aufl., 264 s. Leipzig 1776.
, Theorie der Gartenkunst. Bd. I 230 s. Bd. II 365 s. Bd. III 250 s. Bd. IV
,t
252 s. Bd. V 200 s., ill., 4:0. Leipzig 1779—85.
„ , Théorie de l’art des jardins . (Översättning av föregående arbete.)
Historischer und verständiger Blumen-Gärtner oder Unterricht von Bau und
Wartung der Blumen u. s. w.
Dabei zugleich gewiesen wird, wie und welcher
gest. allerhand Lust-Stücken, bedeckte Gänge, Lustgebüsche, anzulegen etc. und
782 s. -+ÿ reg. 8:o. Leipzig u. å.
zuzurichten seyn
HUSSEY, CHRIST
se JEKYLL.
HüTTIG, O., Geschichte des Gartenbaues. IX + 213 s. Berlin 1879.
Ideenmagazin für Liebhaber von Gärten, Englischen Anlagen und für Besitzer von
Landgütern um Gärten und ländliche Gegenden, sowohl mit geringem als auch
grossem Geldaufwand nach den originellsten Englischen, Gothischen, Sinesischen
Geschmacksmanieren zu verschönern und zu veredeln. Unter der Aufsicht von
JOHAN GOTTFRID GROHMANN, Professor der Philisophie zu Leipzig, herausgegeben.
111., 4 :o. Leipzig 1796.
JANSSON & HALLSTRöM, Trädgårdskonst. 6 s. + 29 planer, 8:o. Stockholm 1920.
Le jardin de Hollande planté et garni de fleurs, de fruits et d’orangeries. (14 +)
392 s. Leide 1714.

—
——
—

..

—

. ..

—

—

HIBBERD, JAMES SHIRLEY (1826 91), engelsk författare och utgivare av trädgårdslitteratur; utg. tidskriften The Gardeners’ Magazine.
HILL (Hyll, Hyle), THOMAS (= Didymus Montanus?), engelsk jordbruks- och trädgårdsf örfattare, som torde ha levat i senare delen av 1500- och början av 1600talen; utgivit små häften om drömmar, almanackor m. m. samt The profitable art
of gardening.
HIRSCHFELD, CHRISTIAN CAJUS LORENZ (1742 92), professor i filosofi och skön konst
vid Kiels universitet, pioniär för engelsk trädgårdskonst i Tyskland; har utgivit
läroböcker i praktisk trädgårdsodling, däribland Handbuch der Fruchtbaumzucht

—

(1788).

—

HüTTIG, BERNHARD OSWIN (1827 69), tysk trädgårdsman, föreståndare för Alnarps
trädgårdar 1861 65, grundade trädgårdsläroanstalten i Geisenheim och förestod
denna (1871 74). Har utgivit talrika skrifter över trädgårdsodling.
JANSSON, JOHAN GOTTFRID, trädgårdsarkitekt, grundade tills, med G. HALLSTRöM fir¬
man JANSSON & HALLSTRöM Trädgårdsanläggningsbyrån och övertog denna efter
H:s död. Utfört ett stort antal vackra trädgårdsanläggningar inom landet.

—
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—

Jardins d’aujourd’hui. (Utg. av) Comité de l’Art des Jardins de la société nationale
d’horticulture de France. 245 s., ill., 4:o. Paris 1932.
JEKYIX, GERTRUDE, A gardener’s testament. 258 s., ill., 8:o. London 1937.
„ , Wall and water gardens. With chapters on the rock-garden and the heathgarden. 5th ed. XVI + 214 s., 194 fig., 8:o. London 1913.
se även ELGOOD.
- „
„ ;, and HUSSEY, CHRIST., Garden ornament. 2nd ed. 438 s., ill., fol. London 1927.
JELLICOE, G. A., Baroque gardens of Austria. 40 s., ill., fol. London — New York 1932.
„ , Garden decoration and ornament for smaller houses. 139 s., 179 fig., 4:o.
London New York 1936.
„ , Gardens of Europe. 134 s., ill., stor 8:o. London Glasgow 1937.
JENSEN, F. J. CHR., Anlægsgartneriet. En Veiledning til at anlægge større og mindre
Lysthaver i den fransk, engelske og italienske Stil. 178 s., 10 pi., 8:o. København
1873.
JÿGER, H., Lehrbuch der Gartenkunst, oder Lehre von der Anlage, Ausschmückung
und künstlerischen Unterhaltung der Gärten und freien Anlagen. XII + 687 s., 8:o.
Berlin u. Leipzig 1877.
„ , Gartenkunst und Gärten sonst und jetzt.
Handbuch für Gärtner, Architek¬
ten und Liebhaber. (2 +) IV + 529 s. + 245 fig. Berlin 1888.
JöNSSON-ROSE, N., Lawns and gardens. How to plant and beautify the home lot, the
pleasure ground and garden. XI + 414 s., ill., 8:o. New York London 1897.
se ZAHN.
KALWA, ROBERT
KARI.ING, STEN, Trädgårdskonstens historia i Sverige intill Le Notrestilens genom¬
brott. XII + 656 s., 253 ill., 8:o. Stockholm 1931.
KIæR, EIGIL, Sten og Fliser og deres Anvendelse til Haveanlæg. 57 s., ill., 8:o. Køben¬
havn 1936.
„ , Haven ved Hjemmet. 190 s., ill., 4:o. København 1943.

——
—— —
——
——

-—

—

——

—

—

—

—

—

JEKYLL, GERTRUDE (död 1932), framstående engelsk författarinna av trädgårdslitteratur; har bl. a. utgivit Annuals and perennials, Colour in the flower garden,
Lilies for English gardens, Roses for English gardens, Wood and garden.
JELLICOE, G. A. (f. 1900), trädgårdsarkitekt, president för Institute of Landscape
Gardeners; utfört flera stora trädgårds- och parkanläggningar (delägare i anläggningsfirman J. PAGE & WILSON).
JENSEN, FREDERIK JULIUS CHRISTIAN (1811 73), dansk handelsträdgårdsmästare och
trädgårdsförfattare; har utgivit ett betydande antal smärre arbeten (flera av dem
i 4 6 upplagor).
JäGER, HERMANN (1815 90). Fr. o. m. 1845 hovträdgårdsmästare i Eisenach; förfat¬
tare till ett stort antal arbeten om olika ämnen inom trädgårdsodling.
JöNSSON-ROSE, N. Författaren är troligen den poetiskt anlagde trädgårdsman, om vil¬
ken kan läsas i Viola 1934, nr 27. Den meddelade uppgiften, att JöNSSON-ROSE
skulle ha fått sin utbildning vid Alnarps trädgårdsskola, synes icke vara riktig.
KABLING, STEN INGVAR, fil. dr., docent, professor vid Universitetet i Tartu (1933 41);
konstkritiker; har varit medarbetare i Svenska trädgårdskonsten.
KIæR, EIGIL ELOFF HOLMER (f. 1901), dansk trädgårdsanläggare och trädgårdsarkitekt,
Har även utgivit en ny upplaga av Sten og Fliser (1942), vidare utgivit Vejleding
i Fagtegning for unge Gartnere.

—

—

—

—
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KNOOP, JOHANN HERMANN, Beschouwende en werkdadige Hovenier-Konst of Inleiding
tot de waare Oeffening der Planten. (24 -f) 594 s. + XVI pl. Leeuwarden 1753.
Wege zu seiner Gestaltung. 328 s., 443 fig. + 8 kol. pl.
KOCH, HUGO, Der Garten.
-f- 8 okol. pl., 4:o. Berlin 1927.
„ , Gartenkunst im Städtebau. 256 s., 226 Abbildungen, 8:o. Berlin 1914.
KROOK, MARTIN, Trädgårdens tillkomst. Del I. Grindpartier, staket, vägar o.
gräsplaner. 87 s., ill. Del II. Lusthus, pergolor, trappor, terrasser. 83 s., ill.
Del III. Dränering, bevattning, brunnar o. dammar. 100 s., ill. Del IV. Plante¬
ring, jordförhållanden. 79 s., ill. Del V. Buskar, barrträd, örter. 128 s., ill., 8:o.
Stockholm 1935.
KUCK, L. E., and TONGO, B. C., The tropical garden, its design, horticulture and plant
materials. X + 378 s., ill., 8:o. New York 1936.
KUPHALDT, G., Die Praxis der angewandten Dendrologie in Park und Garten. XVI -f
389 s., ill., 8:o. Berlin 1927.
LANGE, WILLY, Der Garten und seine Bepflanzung. 208 s., ill., 8:o. Stuttgart 1913,
„ , Gartenbilder. XII + 366 s., 216 Abb., 8:o. Leipzig 1922.
„ , Land- und Gartensiedlungen. X -f 250 s., 213 fig. + 12 kol. pl., 8:o. Leipzig
1910.
„ , und STAHN, OTTO, Gartengestaltung der Neuzeit. 5. Aufl., XX + 462 s., ill.,

—

— —

— —

-—

—

— 8:o.
— Leipzig 1922.

LATHAM, CHARLES, The gardens of Italy. With descriptions by E. MARCH PHILLIPPS.
Vol. I 159 s., vol. II 144 s., ill., fol. London 1905.
LIGER [LOUIS], Le nouveau theatre d’agriculture et ménage des champs. (18 +)
740 s. Paris 1723.
[DE LILLE, JACQUES] Coup-d’oeil sur Beloeil. 148 s. Beloeil 1731.

KNOOP, JOHANN HERMANN, holländsk trädgårdsman och trädgårdsförfattare från mitten
av 1700-talet; lär ha anlagt en större trädgård för änkeprinsessan av Oranien; har
utgivit ett verk benämnt Pomologia
Fructologia
Dendrologia, som utkom i
flera upplagor.
KOCH, HUGO (f. 1883), arkitekt, Baurath (Nerchen, Leipzig); utgivit ett flertal arbeten
om trädgårdskonst och arkitektur.
KROOK, MARTIN R. G., Staatl. diplom. Garten-Meister, trädgårdsarkitekt, sekr. i Hortikult urens vänner, Göteborg.
KUPHALDT, GEORG (1853 1938), Kreisobergärtner i Riga 1880, återvände till Tyskland
1913; dendrolog. Utgivit Angewandte Dendrologie, Die Praxis der angewandten
Dendrologie zu Park und Garten, 1927.
LANGE, WILLY (1864 1941), Kgl. Garteninspektor, professor vid Kgl. Gärtnerlehran¬
stalt, Dahlem. Har utgivit en rad betydelsefulla arbeten över trädgårdsanläggning.
STAHN, OTTO, tysk arkitekt, Regierungsbaumeister, lärare vid Gärtnerlehranstalt
Dahlem.
LIGER, LOUIS (1658 1717), fransk författare av läroböcker i lantbruk och trädgårds¬
skötsel. Har bl. a. utgivit Culture parfaite des jardins fruitiers et potagères. Om
hans verk har sagts: grand nombre d’ouvrages utiles, bien que médiocres.
DE LILLE, JACQUES (1738 1811), fransk abbé, poet, en efterföljare till engelsmannen
WILLIAM MASON i lyriska beskrivningar av måleriska trädgårdar.

—

—

—

—

—

Í24

—

LINDGREN, ERIK, PIHL, AXEL, & LöWEGREN, F. G. A., Handbok i svenska trädgårdssköt¬
seln. 1. avd. 123 s., 2. avd. 122 s., 3. avd. 136 s., 4. avd. 108 s., 5. avd. 120 s.,
6. avd. 288 s., 7. avd. 361 s., 8. avd. 192 s., 9 avd. Tilläggshäfte: Växtnomenclatur

—

af C. ViLH. HARTMAN. 111., 8:o. Stockholm 1872 84.
LOVéN, SVEN A., Parklandskapet och dess vård. 123 s., 8:o. Stockholm 1939.
LUNDBERG, EMMA, Trädgården. En länk mellan hemmet och naturen. 208 s., ill., 8:o.
Stockholm 1936.
och ERIK, Svensk trädgård. 238 s., ill., 8:o. Stockholm 1941.
„•
LöWEGREN. F. G. A.
se LINDGREN.
MAASZ, HARRY, Kleine und grosse Gärten aus der Werkstatt eines Gartengestalters.
259 s., ill., 4:o. Frankfurt a/d Oder 1926.
» 9 Wie baue und pflanze ich meinen Garten. 256 s., 120 fig., 8:o. München 1929.
» , Wasserbecken für kleine und grosse Gärten. Wissenswertes vom Bau und der
Bepflanzung. 81 s., 63 + 78 fig., 8:o. Frankfurt und Berlin 1934.
MANGIN, ARTHUR, Histoire des jardins. 444 s. + 437 ill. Tours 1883.
MARGARETA, Vår trädgård på Sofiero. 55 s., ill., 8:o. Stockholm 1916.
MARKHAM, GERVASE, and LAWSON, WILLIAM, A way to get wealth: I. Cheap and good
husbandry. II. Country contentments or the husbandmans recreation. III. The
English house-wife. IV. The inrichment of the weald of Kent. V. Markham’s farewell
to husbandry. VI. A new orchard and garden. The fifteenth time corrected and
augmented by the author. I. (10 +) 146 ( + 10) s. II. (2) +92 (+ 3) s. III.
(4) + 188 s. IV. (4) + 19 s. y. (4 +) 126 (+ 4) s. VI. (4 +) 102 s. London
1695.

—

«

—

—

—— ——

—

LINDGREN, LARS ERIK (1828 1911), trädgårdsman, direktör för lantbruksakademiens
trädgårdsavdelning och trädgårdsskola vid Experimentalfältet; har utgivit ett be¬
tydande antal populära handböcker i trädgårdsskötsel. Se PIHL m. fl. s. 127.
LOVéN, SVEN AUGUST (f. 1881), f. d. generalkonsul, bl. a. utgivit Natur och Arkitektur.
LUNDBERG, EMMA, fru, författarinna av trädgårdslitteratur; har utgivit Min trädgård.
LUNDBERG, ERIK JOHAN, fil. dr., antikvarie, arkitekt, lett restaurering av talrika äldre
historiska byggnader, lett omdaning av vissa områden på Skansen och Djurgårdsslätten, redigerat text i Svenska trädgårdskonsten; utgivit ett 100-tal uppsatser i
konsthistoriska ämnen.
LUNDBERG, PETER (1713 87), handelsträdgårdsmästare i Stockholm, ålderman i trädgårdsskrået. Hans Trädgårdspraxis utkom i 5 upplagor och blev översatt till
danska. Har även utgivit Frösamlaren.
LöWEGREN, FREDRIK GEORG AUGUST (1833 1919), trädgårdsdirektör, föreståndare för
Göteborgs trädgårdsförening 1859 1916, specialist i blomsterodling under glas;
läroboksförfattare.
MAASS, HARRY (f. 1880), stadsträdgårdsmästare i Lübeck 1911 1921, bedriver en om¬
fattande verksamhet som trädgårdsarkitekt. Har utgivit ett betydande antal större
och mindre arbeten om trädgårdsanläggning och naturskydd m. m. såsom Zwischen
Strassenzaun und Baulinie 1910 samt tillsammans med H. MUTHESIUS: Landhaus
und Garten 1925.
MARGARETA, kronprinsessa av Sverige (1882 1920). Har även utgivit Från blomster¬

—

—

—

—

—

gården.
MARKHAM, GERVASE (f. omkr. 1550), engelsk jordbruksförfattare, som även behandlat
trädgårdsfrågor. Har bl. a. utgivit The English husbandman och The country
housewife’s garden.
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MAROT, JEAN, Recueil des plans, profils et elevations des plusieurs palais, chateaux,
eglises, sépultures, grotes et hostels bâtis dans Paris. 124 pl., fol. Paris u. å.

MAYO, A., The owner-gardener’s handbook. 165 s., 8 :o. London 1938.
MEREDITH, L. B., Klippträdgården. Dess anläggning och underhåll. 241 s., 5 fig. +
10 dubbelsid. pl., 1 färgpl., 8:o. Stockholm 1916.
MéRIAL, FRANCOIS, L’ami des jardins, d’utilité et d’ornement. 106 s. Liège 1805.
MEYER, FRANZ S., und RIES, FRIEDRICH, Die Gartenkunst in Wort und Bild. XII +
484 s. + 300 pl. o. fig. Leipzig 1904.
MEYER, J. G., Die bildende Gartenkunst in Verbindung mit der Nutzgärtnerei. X +
166 s. + 1 pl., 8:o. Erlangen 1861.
MIGGE, LERERECHT, Die Gartenkultur des 20. Jahrhunderts. III + 161 s., ill., 8:o.
Jena 1913.
MILLER, CLAUDE H., Making paths and driveways. 52 s., ill., 12 :o. New York 1912.
MILNER, HENRY ERNEST, The art and practice of landscape gardening. With plans and
illustrations. II + 116 s., 4:o. London 1890.
MOBERG, MARGARETA, Vackrare vardagsträdgård. 48 s., ill., 4:o. Stockholm 1934.
Moderne Haver. Redigeret af ANKA RASMUSSEN. 90 s., ill., fol. København 1929.
MYLLENBERG, BIRGER, Egnahemsträdgårdens anläggning. (Särtryck ur »Täppan» 1926).
MüLLER, DANIEL, Trädgårdsskötsel. Del III. Trädgårdskonst.
Anvisning att anlägga
och underhålla trädgårdar. 2. uppl. XVI + 24(1 s. + 6 pl. Stockholm 1858.
-, III. Trädgårdsanläggningskonst jämte blomsterodling på kalljord. 3:dje uppl.,
omarbetad av AGATHON SUNDIUS. 244 s., 74 fig. + 12 pl., 8:o. Stockholm 1888.

—

—

MAROT, JEAN (1619 79), fransk arkitekt och gravör, utnämnd till kunglig arkitekt
(ehuru protestant) ; har uppfört flera berömda byggnader i Paris.
MEYER, JOHANN GUSTAV HEINRICH (1816 77), Stadtgartendirektor i Berlin 1870; har
anlagt ett flertal större parker i synnerhet inom Berlin; hans mest betydande verk
är Lehrbuch der schönen Gartenkunst (1860).
MILNER, HENRY ERNEST (1846 1906), engelsk trädgårdsarkitekt; har anlagt ett stort
antal framstående trädgårdar och parker inom och utom England.
MOBERG-BERGER, MARGARETA AXELSDOTTER, journalist, trädgårdsarkitekt; redigerat
Skånska trädgårdsföreningens tidskrift Täppan (1934 35); utgivit Trädgårdssköt¬
sel (i serien Skrifter utgivna av de skånska hushållningssällskapen med anledning
av deras 100-årsjubileum år 1914).
RASMUSSEN, ANNA
se sid. 128.
MYLLENBERG, BIRGER WILLIAM, stadsträdgårdsmästare i Malmö, lärare vid Alnarps
trädgårdsskola 1908 21, medarbetare i Trädgårdskonst och Handbok i kyrkogårdsvård m. m.; skrivit talrika uppsatser om trädgårdsanläggning m. m. i svenska trädgårdstidskrifter.
MüLLER, DANIEL ANDREAS JOAKIM (född i Stralsund 1812, död i Uppsala 1857), förest.
för Sv. trädgårdsföreningens trädgård 1841 50, framstående förf. av trädgårdslitteratur.
SUNDIUS, AGATHON (1852 1910), direktör för trädgårdsanläggningarna vid Statens
järnvägar.

—

—

—

—

—

—

—
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NEUMANN, H. S., Die moderne Anlage des Gartens am Hause und der städtischen
Villa. Ein praktisches Handbuch für Gartenbesitzer, Bauunternehmer, Architecten
257 s. + 24 kol. pl. jämte detaljteckningar, 8:o. Dresden
und Gärtner. VIII
1865.
NICHOLS, ROSE STANDISH, Spanish and Portuguise gardens. XXXI + 304 s., ill., 8:o.
Cambridge Mass., U. S. A. u. å.

+

NIELSEN, C., Tegninger til Haveanlæg. Med vejledende Tekst. 41 s., XIV pl., 4:p.
København 1916.
NIETNER, TH., Die königlichen Gärten in Potsdam. 10 Lichtdruckbilder hervorragend
schöner Punkte. 10 pl., fol. Berlin 1882.
VON OOSTEN, HEINRICH, Der Niederländische Garten bepflanzt mit Blumen, Obst und
Orangerien. Aus dem Holland, übers. I. Theil (12 +) 79 (+ 9) 4* 44 ( + 2) s.
II. Theil 84 (+ 2) + 68 s. + 5 pl. Wolffenbüttel 1712.
„ , 4. Aufl. (oförändrad). Wolffenbüttel 1728.

——

OPPENHEIMER, F.

—

se SCHMITTHENNER.

—

se CRISP.
PEINTRE, F. L., Promenade dans le parc I et R et les jardins de Monza. Almanac
pour l’an 1827. 10 pl. + 16 s. Milano 1825.
PERRY, FRANCES, Water gardening. XVI + 353 s., ill., 8:o. New York 1938.
Ein Handbuch für Gärtner, Architekten,
PETZOLD, B., Die Landschafts-Gärtnerei.
Gutsbesitzer und Freunde der Gartenkunst. XVI + 293 s., 10 fig. + 19 pl.» 4:o.
Leipzig 1862.
„ , Zur Farbenlehre der Landschaft. IX + 68 s., 8:o. Jena 1853.
PATERSON, CATHERINE CHILDS

—

——

PHILLIPPS, EVELY MARCH

—

se BOLTON och LATHAM.

PIEHL, OLLE, Trädgårdens anläggning vid det egna hemmet. 98 s., ill., stor 8:o.
Stockholm 1924.
PIHL, AXEL
se LINDGREN.

—

—

NIELSEN, CHRISTIAN (1866 1933), dansk statsplantör.
NIETNER, THEODOR (1823— 94), hovträdgårdsmästare i Potsdam; har bl. a. utgivit
ett större arbete om trädgårdsrosor.
VAN OOSTEN, HENDRIK, holländsk blomsterodlare från förra hälften av 1700-talet,
verksam i Leyden. De Nederlandsen Hof anses vara hans viktigaste arbete, och
detta utkom redan i två upplagor under 1703. Det har översatts till tyska, franska
och engelska. Den sjunde (sista?) holländska upplagan utkom 1792.

—

PETZOLD, KARL EDWARD ADOLPH (1815 1891), dendrolog och parkanläggare, anställd
åren 1831 34 av furst PüCKLER vid Muskau och anses i första hand böra tillskri¬
vas hedern av att parken vid Muskau kommit att innehålla en så värdefull sam¬
ling av intressanta träd och buskar. Har tillsammans med G. KIRCHNER utgivit
det stora arbetet Arboretum muscaviense.

—

—

PIEHL, OLLE (1883 1926), trädgårdsarkitekt, flitig medarbetare i flera tidskrifter.
PIHL, AXEL GUSTAF (1838 1927), trädgårdsdirektör, förest, för Svenska trädgårds¬
föreningens skola och trädgård vid Rosendal, Stockholm, lärohoksförfattare.

—
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POINSOT, C., L’ami des jardiniers. Tome I. (6) s. + 2 pl. + 386 s. + 9 pl. Tome II.
(2) s. + 2 pl. + 380 s. + 6 pl. Avenches 1803.
v. PüCKLER-MUSKAU, H. L. H., Atlas zu den Andeutungen über Landschaftsgärtnerei,
verbunden mit der Beschreibung ihrer praciischen Anwendung in Muskau. Vom
Fürsten von Pückler-Muskau. 44 Ansichten u. 4 Grundpl. (utan utgivningsort
och år).
B. B. A. (=: Roads Beautifying Association), Roadside planting. XII + 169 s., ill.,
8:o. London 1930.
REICHOW, HANS, Alte bürgerliche Gartenkunst. 57 s., 107 fig., 4:o. Berlin 1927.
REPTON, H-, The art of landscape gardening. XXIII + 252 s., ill., 8:o. Cambridge
1907.
RIMANN, CARL, Die Praxis der Gartentechnik. Lehr- und Handbuch für Berufsgärtner
insbesondere Landschaftsgärtner, Gartenarchitekten und Gartentechniker. X +
495 s., 277 fig. + 4 pl., 8:o. Berlin 1927.
ROBINSON, W., The parks and gardens of Paris. Considered in relation to the wants
of other cities and of public and private gardens. • 2 :nd ed. XXIV + 548 s., ill., 8 :o.
London 1878.
ROHDE, ELEANOUR SINCLAIR, Oxford’s College gardens. 193 s.
London 1932.

+

24 kol. pl., stor 8:o.

—

PüCKLER-MUSKAU, HERMANN LUDWIG HEINRICH, Fürst von (1785 1871), tysk förfat¬
tare, godsägare, officer; sedan han 1811 tillträtt fädernegodset Muskau i nord¬
västra Schlesien, började han att anlägga en väldig park kring huvudbyggnaden,
men måste sälja godset 1845. I verket Andeutungen über Landschaftsgärtnerei har
han redogjort för de principer, som legat till grund för anläggningarna vid Muskau.
Se ZAHN U. KALVA, Fürst PüCKLER-MUSKAU als Gartenkünstler und Mensch.
RASMUSSEN, ANNA HELENE ELISABETH (f. 1893). Dansk trädgårdsodlare och trädgårds¬
arkitekt. Se sid. 126, Moderne Haver.

REPTON, HUMPHREY (1752— 1818), engelsk trädgårdsanläggare; har utfört ett stort
antal anläggningar av parker och trädgårdar i England; har bl. a. utgivit: Sketches
and hints of landscape-gardening, Observations on the theory and practice of
landscape-gardening, Observations on the changes in landscape-gardening.
RIMANN, CARL (f. 1870), tysk trädgårdsarkitekt, lärare vid Lehranstalt für Obst- und
Gartenbau i Proskau 1908 -12; anlagt ett antal större parker i Tyskland.
ROBINSON, WILLIAM (1838 1935), engelsk trädgårdsanläggare; känd som varm före¬
språkare för användandet av perenna blomsterväxter i trädgårdar och parker;
grundare av tidskriften The Garden; har bl. a. utgivit The wild garden.
ROCKLEY, ALICIA MARGERET, se AMHERST.
ROHDE, ELEANOUR SINCLAIR, engelsk författarinna, President of the Society of Women
Journalists, utgivit ett flertal skrifter om trädgårdar och trädgårdsodling.

—
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—

ROSENTHAL, WILLY F., Was soll ich pflanzen? Tabellarische Zusammenstellung der
Garten- und Parkpflanzen nach Standort, Zweck, Höhe, Farbe und Blütezeit für
die Praxis des Gartengestalters, Gärtners und Gartenfreundes. XII + 191 s., 8:o.
Berlin 1935.
RYDFORS, A.

—

se DAHLBERGH.

SAINT-SAUVEUR, HECTOR, Architecture et décor des jardins. Introduction de HENRI
GLOUZOT. 9 s. -F 36 pl., fol. Paris u. å.
„ , Les beaux jardins de France. Introduction de R. Ed. ANDRé. 23 s. -h 44 pl.,
fol. Paris 1924.
SARGENT, HENRY WINTHEROP
se DOWNING.

——

>

—

SCHLENKER, K., Das Erlebnis einer Landschaft. Ein Bildbericht von der Reichsgar¬
tenschau Stuttgart 1939. Im Auftrag des Oberbürgermeisters der Stadt Stuttgart
bearbeitet und zusammengestellt von Dr. Erich Schlenker. 125 s., 4:o. (Endast 2 s.
text.) Stuttgart 1939.
SCHNEIDER, CAMILLO KARL, Deutsche Gartengestaltung und Kunst. VII + 184 s. +
4 fig. Leipzig 1904.
• „ , Landschaftliche Gartengestaltung. VIII
+ 250 s., 73 fig., 8:o. Leipzig 1907.

——

SCHNITLER, CARL W, Italiensk renæssance og barok i Havekunst og Bykunst. 141 s.,
121 ill. o. pl., 8:o Kristiania 1917.
„ , Norske haver i gammel og ny tid. Norsk havekunsts historie med oversigter
over de europeiske havers utvikling. Del I, 211 s., del II, 223 s., 4:o. Kristiania
1916.
„ , Trädgårdskonstens historia i Europa. Bemyndigad översättning från förf:s
norska manuskript av H. Flygare. XI + 211 s., 175 ill. + 4 pl., 4:o. Stockholm

—
——

—

1917.
SCHMITTHENNER, P., OPPENHEIMER, F. und STAHL, T., Die Gartenstadt Staaken. 15 s.
53 pl., 4:o. Berlin 1917.

-+*

SCHRöDER, KARL, Studien über Renaissance-Gärten in Oberdeutschland (Disserta¬
tion). 76 s., ill., stor 8:o. Düsseldorf 1912.

SCKELL, F. L. v., Beiträge zur bildenden Gartenkunst für angehende Gartenkünstler
und Gartenliebhaber. 2. verb. Ausgabe. XXVIII + 280 s. + portr. av förf., ill., 8 :o.
München 1825.

ROSENTHAL, WILLY HEINRICH FRIEDRICH (f. 1882), tysk trädgårdsman, lärare vid trädgårdsläroanstalten i Dahlem.
SCHNEIDER, CAMILLO KARL (f. 1876), tysk dendrolog, förf. och utg. av dendrologi och
trädgårdslitteratur, varibland Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde, 1904
12; utgivare av Gartenschönheit. *

—

—

SCHNITLER, CARL WILLE (1879 1926), norsk konsthistoriker, professor i Oslo (1921).
SCHMITTHENNER, PAUL (f. 1884), tysk arkitekt (Stuttgart), utgivit arbeten om bygg¬
nadskonst m. m.
v. SCKELL, F. LUDWIG (1750 1827), tysk trädgårdsarkitekt, arbetade i franska och
engelska trädgårdsanläggningar 1772 77, utförde en del sådana i Bayern, Baden
och Österrike och blev 1803 Hofgartenintendent i München.

—

—
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9

SERRES, OLIVIER, Le théâtre d’agriculture et mesnage des champs. (8

DE

18) s., fol. Paris

+)

1004 ( +

1600.

248 s., ill., fol. London
1927.
Auf 20
SIEBECK, RUDOLPH, Die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen
colorierten Tafeln mit ausführlicher Erklärung und nöthigen Beispielen . . . dar¬
gestellt. 30 s., dubbelfolio. Leipzig 1853.
„ , Die Elemente der Landschafts-Gartenkunst in einem Plane dargestellt und
durch die bestimmenden Motive erläutert. VIII + 61 s. Colorierte Ausgabe. Leip¬
zig 1861.
„ , Atlas zur bildenden Gartenkunst in ihren modernen Formen. Auf zwanzig
colorierten Tafeln. Wohlfeile Ausgabe. Leipzig 1860.
„ , Die Theorie der bildenden Gartenkunst in ihren Hauptsachen leichtfasslich
dargestellt. Separatdruck aus »Die bildende Gartenkunst in ihren modernen For¬
men etc.» 174 s., 8:o. Leipzig 1862.
STAHL, T.
se SCHMITTHENNER.
STAHN, OTTO
se LANGE.
STEBBING, M. E., Colour in the garden. Plants and shrubs: their uses, culture and
colour-grouping. A book for amateurs. Ill s. + 300 färgteckningar. 4:o. London
u. å.
SUDELL, RICHARD, Landscape gardening. Planning construction planting. 8 plates
in colour + over 200 photographs and over 100 diagrams and plans. 480 s., 8:o.
London 1933.
, The new garden. With decorations by BIP PARES. 348 s., ill., 8:o. London
1935.
SUNDIUS, AGATHON
se MüLLER.
SUNDSTEDT, FREDRIK, Vår trädgård och Jivet i den. 246 s., ill., 8:o. Stockholm 1937.
SUTTON & SONS, Lawns, llth ed. 75 s., ill., 8:o. London 1912.
SWEDERUS, M. B., Hortikultur hos de gamla romarna. (Särtryck ur Sv. Trädgårds¬
föreningens tidskr. 1885.) 34 s. Stockholm 1885.
„ , Svensk hortikultur i forna dagar. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsföreningens tid¬
skrift 1880—82.) 23 -b 45 s. Stockholm 1880, 1882.
SHEPHERD, J. C., and JELLICOE, G. A., Gardens and design.

—

—
— —
——
—

—

—

—

—

—

—

— —

—

SERRES, OLIVIER (1539 1619), fransk jordbruks- och trädgårdsförfattare (huge¬
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Fruktodl., 1942, s. 159. (Efter
H[ERMELIN], S[VEN] A., Sveriges sydligaste träd.
Lustgården 1941.)
H[ERNQVIST], P[AUL], En vördnadsvärd åldring [ek på kronoparken Norra Kvill,
Vimmerby revir]
Skogsmannen, 52, s. 67.
HJELMQVIST, HAKON, Studier över de tre senaste vintrarnas köldskador på träd och
Lustgården, 23, s. 93 144.
buskar i Lunds botaniska trädgård.
Täppan, 66, s. 132 134.
HäSSLER, ARNE, Granen från Söderhavsön.
Skogen, 29, s. 262.
JACOBSSON, P., Blommande julgran.
JENSEN, HOLGER, Flaskympningsmetoden och dess användbarhet inom skogsträdsförädlingen. (Meddel, fr. Fören. f. växtförädl. av skogsträd. N :o 24.) • Sv.
papperstidn., 45, s. 33—36.
, Nya vägar för produktion av högklassigt skogsträdsfrö. Skogen, 29, s. 73 -77.
Sv.
JOHANSSON, EMIL, Erfarenheter och försöksresultat beträffande bärodling.
pomol. fören. årsskr. 43, s. 232 238.
, Ett remonterande päronträd. (Ett päronträd, som blommat och satt frukt
två gånger samma år.)
Fruktodl., 1942, s. 139 141.
, Minskning av risken för frostfara vid fruktodling. [Recension av B. HILDEFruktodl., 1942,
BRANDT & K. J. MAURER, Frostsicherer Obstbau. 1941.]
s. 173—175.
, Några mindre allmänna fruktträdssorter i Statens Trädgårdsförsöks sortiment
Täppan, 66, s. 66 70.
vid Alnarp.
, Nyare undersökningar på fruktodlingens område.
Sv. pomol. fören. årsskr.,
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43, s. 77—86.
Om uppdragning av nya fruktsorter.
Sv. pomol. fören. årsskr., 43, s.
121—130.
Hereditas, 28,
JOHNSSON, HELGE, Die Chromosomenzahl von Carpinus betulus L.
s. 228—230.
-, Generativ och vegetativ, förökning av Populus tremula. Sv. bot. tidskr.,
36. s. 177—199.
JOHNSSON, PEHR, Herregårdarna och deras alléer.
Täppan, 66, s. 117 120.
-, Skånska herregårdsträdgårdar för hundra år sedan. Några anteckningar.
Täppan, 66, s. 75 78.
KARLEMARK, K. A., Växtnyheter på 1700-talet.
Viola, 48: N :o 26, s. 5.
KLANG, CARL A., Beskärning enligt »Spindelbusch»-metoden.
Täppan, 66, s. 43 45.

—

—

—

—

—

—

KLINGSPOR, GUSTAF A., Från Stora Sundby park.

—

—

—

—

-

—

—

Bygd och natur* 4, s. 79 84.
KROOK, MARTIN, Göteborgs Trädgårdsförening 100 år.
Viola, 48: n:o 23, s. 1, 8.
LAGERBERG, TORSTEN, Blomning och kottutveckling hos några barrträdstyper.
Lustgården, 23, s. 47 92.

—

LANGLET, OLOF, Kvalitetsbeteckning å skogsfrö.

—

—

— 318.

Skogen, 29, s. 315

LARSSON, RUDOLF, Fruktsorter, lämpliga för odling i Dalarna.
Dalarna, 1942, s. 66 70.

—

—

LIND, GUSTAF, Huru ersätta de många bortfrusna träden?

—

—

Lantbrukstidskr. f.

Viola 48: N :o 42, s. 4.
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—

Lustgår¬
LINDGREN, L. A. H., Tall med anmärkningsvärt stor häxkvastbildning.
den, 23, s. 173 174.
LINDNER, JOHN, Namn på och anteckningar rörande åtskilliga utländska barrträdsVästra Sveriges skogsvårdsförbunds årsskr., 1942,
arter och deras virke.
s. 34—40.
Fruktodl., 1942, s. 43 44.
LUNDIN, Y., Frostskadorna på fruktträden i Dalarna.
-, Fruktträdens härdighet vintern 1941 42. Fruktodl., 1942, s. 168 171.
, Fruktträdsvården avgör fruktskörden!
Fruktodl., 1942, s. 142—143.
--, Hur har fruktträden klarat vintern? Fruktodl., 1942, s. 85.
-, Sveriges pomologiska förenings exkursion 1942. Sv. pomol. fören. årsskr.,
43, s. 242—249.
L[UNDIN], Y., Norrvikens trädgårdar, institution för växtfysiologisk forskning.
Fruktodl., 1942, s. 24 25.
-, När snön smälter undan. Fruktodl.-, 1942, s. 84.
LUNDQVIST, BIRGER, Modern trädgård i Mälarhöjden.
Allm. sv. trädgårdstidn.,
14, s. 272—274.
, Några detaljer från en äldre Ulvsundaträdgård.
Allm. sv. trädgårdstidn.,
14, s. 365.
LäNDELL, E., Pinus montana var. myghus.
Allm. sv, trädgårdstidn., 14, s. 459— -460.
MYLLENBERG, BIRGER, Några observationer rörande vinterns skadegörelser inom Malmö
Täppan, 66, s. 94 96. .
stads planteringar.
Täppan,
NILSSON, ARVID, Några iakttagelser över våra parkrosors vinterhärdighet.
66, s. 89 90.
- Polyantharosor. En översikt över moderna sorter och deras värde för olika
Viola, 48: N :o 1, s. 1, 4; 2, s. 1, 8; 6, s. 5.
ändamål.
NILSSON, FREDRIK, Försöksverksamhetens betydelse för fruktodlingen. Föredrag. •
Handl. t. Lantbruksveckan, 1942, s. 66 72; Sv. pomol. fören. årsskr., 43,
s. 155—161.
-, & LUNDIN, Y., Fruktträdens härdighet vintern 1941 42. Sv. pomol. fören.
årsskr., 43, s. 131 148.
NILSSON-EHLE, H., Fortsatta arbeten på framställning av tetraploida äpplen.
Sv.
pomol. fören. årsskr., 43, s. 25 28.
NITZELIUS, TOR, Något om japanska körsbär.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 71 74.
-, Vintergröna buskar för trädgård och park. 3. Allm. sv. trädgårdstidn., 14,
s. 519—522.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 110 115.
v Vårvandring i Karpaterna.
NORD, E. H., En Dalaträdgård [Kärfsåsen, Boda socken, Dalarna],
Allm. sv. träd¬
gårdstidn., 14, s. 590.
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Storsveds bästa [lind i Storsveden, 2 km väster om Gulleråsens by i Dalarna],
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 541.
NORDENSTRENG, ELLEN, Belle Poitevine, »Vackra flickan från Poiton» [ros],
Viola,
48: N:o 28, s. 1, 8.

—

—

—

-,

—

Rönnen i natur och kultur. - Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 615 618.
NYHLéN, AKE, För många sorter fruktträd?
Fruktodl., 1942, s. 141 142.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 78 83, 462 466.
OLSSON, MELCHER, Rhododendron.
PERSSON, GUST. RUD., Fruktodling enligt moderna principer. [Referat av föredrag.]
Sv. pomol. fören. årsskr., 43, s. 223 224.
, Fruktodlingen i landskapsbilden.
Fruktodl., 1942, s. 137 139.
,
- Fruktträden Nordens theplantor. Täppan, 66, s. 149 150.

—

—
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[PETRE, ALLAN], Asken, ett trädslag som bör gynnas. (Sign. Petrus). - Skogen,
29, s. 319—320.
PETRINI, SVEN, De internationella tallproveniensförsöken av år 1907. Den svenska
Meddel, fr.
försöksyteserien på Hässleby kronopark. [Med tysk résumé.]
Stat. skogsförsöksanstalt. H. 33: N :o 3, s. 247 266.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14,
PLEUEL, KARIN, Bosornas plantering och skötsel.
s. 306—309.
-, Trädgårdens små idyller. Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 89 92, 117 119.
Täppan, 66, s. 79 81, 90 94, 103 104.
VON PORAT, ÅKE, Något om Clematis.
-, Måbäret - en värdefull prydnadsbuske och häckväxt. Täppan, 66, s. 97 98.
Täppan, 66, s. 5 6.
V[ON] P[ORAT], [ÅKE], Gallra bland träd och buskar.
Sv. pomol. fören. årsskr.,
PåHLMAN, AXEL, De Enerothska fruktavbildningarna.
43, s. 107—120.
Viola, 48: N :o 1, s. 8.
REIMER, CHARLES, Kan Davidia involucrata odlas i Sverige?
Sv. pomol.
•, Kommersiell plommonodling särskilt med tanke på Skåne. fören. årsskr., 43, s. 29 76.
-, Omförädling av fruktträd enligt nyare metoder. Viola, 48: N :o 3, s. 1, 8.
-, Plantskolorna och tidsläget. Sv. pomol. fören. årsskr., 43, s. 238 241.
--, Popplarna böra skänkas mer uppmärksamhet. Viola, 48: N:o 34, s. 1, 8.
-, »Skelett» eller »piggsvinsympning». Fruktodl-, 1942, s. 46 48.
(Ur S. P. F :s broschyr »Omförädling av fruktträd».)
REUTERSWäRD, GöSTA, Sveriges störste trädgårdsmästare [Statens Järnvägar],
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 263 266.
ROSéN, BO, Bilder från trädgården omkring länslasarettet i Umeå • Allm. sv. träd¬
gårdstidn., 14, s. 649 650.
Viola,
RYLANDER, CARL, Märkliga träd och buskar i Linköpings trädgårdsförening.
48 : N :o 8, s. 8.
-, Pilar veka drag i stadens ansikte. Täppan, 66, s. 159 161.
-, Prydnadsbuskar. Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 302 305.
SALOMONSSON, KARL, Två betesvallar.
Bygd och natur, 4, s. 193 197.
SJöBECK, EINAR, Några intressanta växter i Alnarps växthus.
Täppan, 66, s. 62 64.
SJöBECK, MåRTEN, Heden, lövängen och trädgården
sydsvensk växtlighet i histo¬
Lustgården, 23, s. 1 14.
risk belysning.
-, Vad en löväng är och hur den uppkommit. Bygd och natur, 4, s. 104 113.
SJöBERG, GöSTA, Härdiga barrträdsdvärgar.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 183 187.
, Lysande frukter i höstlig trädgård.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 602
—604, 636; 638.
-, Rosa mystica. Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 667 668.
SONESSON, NILS, Balsgårds fruktträdsförädlingsanstalt. Ett nytt blad i den svenska
fruktodlingens historia.
Sv. pomol. fören. årsskr., 43, s. 5 24.
STOY, O., Fruktträdens vinterbeskärning.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 135 139.
. Sommararbeten i fruktträdgården. Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 398 401.
SUNESON, A. S., Oxel som fruktträd.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 670.
SYLVéN, EDVARD, Egendomlig sammanväxning av ask och lönn.
Bot. not., 1942,
s. 227.
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SYLVéN, NILS, En svensk fyndort för tårgran, Picea Abies f. pendula.
23, s. 166.

—

——

—

Lustgården,

—

-, En värmländsk »trollbjörk».
Lustgården, 23, s. 170 172.
-, Några ord om aspeus heterofylli.
Sv. bot. tidskr., 36, s. 373— 382.
-, Nya dichotypa granar. Lustgården, 23, s. 167 169.

-

—

—

—
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-, Pelarrönn, Sorbus aucuparia var. fastigiata. En ny form i vår svenska lignosflora. — Lustgården, 23, s. 163— 165.
-,• Skogsträdsförädlingen under 1941. Från Föreningens för växtförädling av
-,
-,

—

— —
—

—

skogsträd verksamhet. 1 2.
Skogen, 29, s. 173 175, 202 204.
Växtförädling av skogsträd.
Tillvaratagande och förädling av mindervär¬
digt virke samt avfalls- och biprodukter. [Utg. av] Industriens utrednings¬
institut. Stockholm 1942, s. 269 278.
Växtförädling och rationell skogsdrift. Ur ett föredrag.
Skogen, 29, s.

—

—

347—349.

—

SöDERLUND, SVEN, Kölden eller torkan. [Skador på träd och buskar.]
Allm. sv.
trädgårdstidn., 14, s. 619.
SöRLIN, ANTON, Från lövängen till trädgården. Några iakttagelser över fruktodlingens
Sv. pomol. fören. årsskr., 43, s. 205 215.
geologiska förutsättningar.
THOHSSELL, J. E., Den stränga vintern och risken för frostskador.
Viola, 48 : N :o
5, s. 5.
TIRéN, LARS, Förvaring av skogsfrö. Erfarenheter från Hällnäs och Bollnäs. - Sko¬
gen, 29, s. 350 352.
-> Skogsodling i Norrlands granskogar. Observandum med anledning av inne¬
varande rika kottår.
6kogen, 29, s. 231 232.
TöRJE, AXEL, Vinterns härjningar i Lunds Botaniska trädgård.
Viola, 48: N :o
26, s. 1.
T[öRJE], A[XEL], Till valnötsträdets historia. - Viola, 48: N :o 37, s. 1, 8.
VALENTIN, ARON, Sveriges största gran?
Viola, 48: N :o 34, s. 4.
WEIMARCK, H., Bidrag till Skånes flora. 15. En spontan hybrid mellan slån och terson.
17. Dvärgbjörken i Skåne.
Bot. not., 1942, s. 218—226, 383—386.
WIKSTRöM, HERMAN, Fruktodlingen och dess förutsättningar i Göteborgs och Bohus
län.
Sv. pomol. fören. årsskr., 43, s. 168 176.
--, Skuggmorell. Fruktodl., 1942, s. 105 106.
W[IKSTRö]M, H[ERMAN], Rönn strypt av caprifol.
Lustgården, 23, s. 175.
ÖSTLIND, NILS, Skelettympning.
Täppan, 66, s. 46 49.
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Anonyma uppsatser och notiser.
A. B., Magnolia.
A

—

—

Viola, 48: N :o 20, s. 1, 8.
d., Fridlyst Gotlandsek [Lilla Kyrkbys, i Hejnums socken],

—

Bygd och natur,
4, s. 215.
Amerikansk äpplesort [Monroe Seedlings],
Viola, 48: N :o 5, s. 5.
Andréas, Är Daphne kalkälskare.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 602.
A. S., »Detta var ett brutalt sätt att skapa en hängbjörk».
Allm. sv. trädgårds¬
tidn., 14, s. 62.
B., Ginst.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 344.
-, Rhododendron kamtschaticum.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 492.
Bilder från en trädskötarkurs. • Fruktodl., 1942, s. 50 51.
Burmeisters murgröna frostskadad.
Viola, 48: N:o 10, s. 5.
Chamæcyparis jusifera filifera compacta aurea [har visat stor härdighet i Tyskland].
Viola, 48: N:o 8, s. 8.
Täppan, 66, s. 152.
Clematis Fargesii Franch.
Den bulgariska rosodlingen.
Viola, 48: N :o 45, s. 7.
Dvärgbjörk i Skåne.
Skogen, 29, s. 307.
Egendomlig kambildning på bok.
Skogsmannen, 52, s. 223.

—

—

—

-

—

—

—

—

U0

—

—

——

—

—

—

Skogsmannen, 52, s. 184.
En egendomlig ympning [tall med grangren],
Viola, 48: N :o 17, s. 1, 8.
En svår vinter och vår för plantskolorna.
Viola, 48: N :o 24/25, s. 2.
Enkianthus campanulatus.
Ett märkligt träd [ett av världens äldsta träd, Bodhiträdet (Fucus religiösa el.
bengalensis)].
Viola 48: N :o 21, s. 7.
Bygd och natur, 4, s. 215.
Fridlyst Gotlandsek.
Viola, 48: N:o 18, s. 4.
Frostskadorna på fruktträden i Tyskland.
Viola, 48: N :o 26, s. 8.
Fruktträden ha klarat sig ganska bra i Danmark.
Viola, 48: N :o 18, s. 4.
Från den stora nedisningen i Skåne.
Skogen,
Fälld jätteasp [på prästskogen i Vibyggerå. Anundsjö, Ångermanland].
29, s. 287; Skogsmannen, 52, s. 93.
Sv.
Föreningen för växtförädling av skogsträd. Styrelseberättelse för år 1941.
papperstidn., 45, s. 136— 138.
Sv. papperstidn., 45, s. 300 307, 324
-, Årsberättelse. (Av NILS SYLVéN.)
327, 382—383, 404—409, 519—522, 542—543.
G., Om renhållning, bortplockande av blomställningar på buskar.
Allm. sv. irädgårdstidn., 14, s. 61.
Gabriel, Buskarnas blomsterflora om våren.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 531
—535.
Viola, 48: N :o 6, s. 2.
Gamla rossorter.
G. M— n., Frostskadorna på fruktträden i Urshultsbygden betydande även denna
Viola, 48: N :o 20, s. 5.
vinter.
Gr. Kn., Urnkyrkogården.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 629— 631.
Täppan, 66, s. 82 84.
•, »Trä dgård sägarens planteringsproblem».
H., Kottrekord från Blekinge.
Skogsägaren. 18, s. 36.
Viola, 48: N:o 21, s. 8.
Hasselhäckar planteras i Tyskland.
Hortus, En vacker kaprifol.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 317.
Härdigare fruktsorter.
Skogen, 29, s. 256.
Hästkastanjen kommer till användning.
Skogen, 29, s. 255.
I., En vinstocksspalje [från Äppelviken].
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 121.
Idealstege för trädskötare.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 315 316.
Inventering av elitgranbestånd.
Skogsägaren, 18, s. 184— 187.
Kontraster [bilder av jättetallar från Skogaholm, bamlad pil från Skåne, björk
från Skinnskatteberg, gran från Blå Jungfrun i Kalmarsund], - Skogsman¬
nen, 52, s. 33.
Norrvikens trädgårdar sålda till Generalkonsul Axel A:son Johnson.
Viola, 48:
N :o 1, s. 3.
Nytt underlag för plommon?
Viola, 48: N :o 50, s. 5. (Efter Gartner-Tidende.)
Några märkliga träd i Linköping.
Täppan, 66, s. 1 3.
Pyrus baccata som underlag.
Viola, 48: N :o 2, s. 7.
Rosa Manetti. - Viola, 48: N :o 4, s. 3.
s., Häxkvastar.
Viola, 48: N :o 45, s. 1.
S., Klippträdgården.
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 493— 498.
Salix, En vacker blomsterbuske [olvon],
Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 635— 636.
Silvergranarna och vinterkölden.
Skogen, 29, s. 198.
Skaka snön av träden i tid!
Viola, 48: N :o 9, s. 4.
Skona de gamla lövträden !
Skogsmannen, 52, s. 142.
Snabbväxande tall. [Foto av P. BREI.IN],
Skogen, 29, s. 10.
Sockerlönnen [Acer saccharum],
Viola, 48: N :o 24/25, s. 2.
— son., Cypress-allé. Allm. sv. trädgårdstidn., 14, s. 403.
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Viola, 48: N :o 4, s. 3.
Träd och buskar för industriområden.
Viola, 48:
Två nya Evonymus [E. europæa aldenhamensis och E. e, Brillant].
N :o 4, s. 5.
Viola, 48: N :o 34, s. 5.
Två tyska rosnyheter [Königsberg och Sphinx],
Skogen, 29, s. 323.
Två 400-åriga valnötsträd [fällda i Ystad],
Tyska dendrologiska sällskapet 50 år.
Viola, 48: N :o 21, s. 8.
Skogsmannen, 52, s. 113 114.
Tyskharen och fruktträden.
Varför sprängas träden av köld? • Viola, 48: N:o 6, s. 2.
Vinterhärdiga idegranar.
Skogen, 29, s. 226.
Vintern har gjort skada på växterna i Skåne.
Viola, 48: N :o 8, s. 6.
Viola, 48: N :o 46, s. 5.
Vårt eget träd [oxeln],
Viola, 48: N :o 26, s. 5.
Världens mest snabbväxande träd? [Albizzia falcata],
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b. I danska, finska och norska tidskrifter.
AALTONEN, V. T., Muutamia kasvukokeita puuntaimila. (Einige Vegetationsversuche
Acta forest, fenn., 50,
mit Baumpflanzen.) [På finska m. tysk résumé.]
s. 1—33.
ANDERSEN, W. STAUGAARD, Finske Plantningsmetoder for Rødgran.
Dansk Skovforen.
Tidsskr., 27, s. 477—480.
BACON, FRANCIS, Um hagar. Til norsk ved OLAV H. HAUGE. - Norsk hagetid., 58,
s. 62—64.
BAVNGAAHD, JOHS. TH., Udhugning i Læplantning og Have.
Hedeselskabets Tidsskr.,
63, s. 58—60.
BLUMENTHAL, BO-ERIC, Studier angående aspens förekomst och egenskaper i Finland.
[med tysk résumé],
Silva fennica, 56, s. 1 63.
BODORFF, ULLA, En trädgård i Roslagen.
Havekunst, 23, s. 109 113.
BøRGESEN, F., Rhododendron og Vinteren 1941 42.
Haven, 42, s. 163 165.
BøRSET, OLA, Kromosomfordobling hos Skogstrær.
Tidsskr. f. skogbruk, 50, s.
225—228.
BOESGAARD, HANS, Den store Skov i Hornsherred.
Dansk Turistforen. Aarb., 1942,
s. 217—226.
CARLSSON, P. V., Æblesorten Cellini.
Dansk Havetid., 107, s. 26 27.
CEDERBERG, STURE, Hamburgs Frugtkammer »Alten Land».
Gartn.-Tid., 58, s. 119
120.
DALSKOV, A., Vore Haver om Vinteren.
Dansk Havetid.. 107, s. 19 20.
, Æblerne.
Dansk Havetid., 107, s. 41.
DRAGEHJELM, HANS, Vinterbeskadigelser og haardføre Vækster. Jens Jensen Parken
i U. S. A.
Gartn.-Tid., 58, s. 599—600.
ERSTAD, TROELS, Buskformer. Tegninger af Planteskoleejer AKSEL OLSEN.
Have¬
kunst, 23, s. 121 131.
FJ ELSTED, H., Sortér deres Frugt paa Træerne.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 274— 275.
HAGERUP, O., Hasselnøddens (Corylus) Spredningsbiologi.
Naturens Verden, 26, s.
425—432.
HANSSEN, OLAF, Funn av raudbrune blåbær, Vaccinium erythrocarpum og nye voksestader for form leucocarpum i landet vårt, og ny voksestad for »Søl a sa ld'>
(Siljuasal), Sorbus fennica.
Naturen, 66, s. 254 255.
HANSEN, R., Kirsebær som Espalier.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 139 140.
-, Plantning og Plantemetoder ved Anlæg af Frugtplantager. Dansk Frugt¬
avl, 1942, s. 2 5
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—
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Træerne lær for hinanden.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 345 346.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 357 358.
Valnøddetræet (Juglans Regia L.).
HANSEN, WILLY F., Hjemmet i Haven.
Haven, 42, s. 19 21.
HARDY-HANSKN, E. V., Den gamle og den nye Frugtavl.
Dansk Frugtavl, 1942,

-,

—

—

s. 247—248.

—

—

—

—-

—

HEIKINHEIMO, OLLI, Om skogskulturmetoder.
Skogsbruket, 12, s. 159 163.
HELLELAND, IVAR J., Erstatning for Reine Claude d’Oullins?
Norsk hagetid., 58,

—

s. 173—174.
HOLMBOE, JENS, Et eksempel på høstblomstring hos hestekastanje (Aesculus hippocastanum).
Norsk Hagetid., 58, s. 54 56.
HORNEMAN, A., Lyngsaaskoven.
Dansk Naturfredn., 1941 42, s. 72.
HüTTEMEIER, B. CHR., Naturparken i Utterslev Mose.
Gartn.-Tid., 58, s. 429 432.
JENSEN, GEORG, Bropodning. Hvordan ringgnavede Træer kan reddes.
Erhvervsfrugtavleren, 8, s. 171 172.
JENSEN, HARRY, Daphne til Friland og Hus.
Gartn.-Tid., 58, s. 188 190.
JENSEN, H. NILAUS, Lidt om Jasminum-Slægten.
Gartn.-Tid., 58, s. 66 67.
Om Morbærtræet og dets Slægtinge.
Gartn.-Tid., 58, s. 185 187.
JENSEN, KARL, Overvej længe før De fælder de gamle Frugttræer.
Dansk Frugtavl,
1942, s. 319—320.
JENSEN, L., Storfrugtet Hassel. Interview med en Nøddedyrker [J. Andersen],
Haven, 42, s. 4 6.
, Valg af Frugttræer. - Gartn.-Tid., 58, s. 128.
JENSEN, SANDø, Hasselnødder.
Gartn.-Tid., 58, s. 26.
JENSEN, SVEND O., Espalieret Bærfrugt.
Gartn.-Tid., 58, s. 204.
, Nu er det Tid at plante Valnødder.
Gartn.-Tid., 58, s. 218.
KALELA, ERKKI K., Männyn taimien juurien suhtautumusesta emäpuun juuriin. (Das
Verhalten der Wurzeln von Kiefernpflanzen zu den Wurzeln des Mutter¬
baumes.) [På finska m. tysk résumé.]
Acta forest fenn. 50: N:o 17, s. 1 12.
KIEHULF, THV., Bjerken er verdifull
stell godt med den. Skogbrukeren, 16,
s. 161 162; Skogeieren, 29, s. 70.
KIæR, EIG., Smukke Siddepladser i Haven.
Haven, 42, s. 99 100.
--, Spejlbassiner. Haven, 42, s. 115 116.
LANGE, JOHAN, Internationale Regler for Navngivningen af Haveplanter.
Gartn.Tid., 58, s. 70—71.
LARSEN, C. SYRACH, Forædlingsforsøg med danske Skovtrær.
Tidsskr. f. skogbruk,
50, s. 117—136.
, Plantning af Bævreasp og Poppel.
Dansk Skovforen. Tidsskr., 27, s. 145 •
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—

Skovtræforædlingen, 1939 42.
Dansk Skovforen. Tidsskr., 27, s. 405 440.
LARSEN, CHR., Aktuelle Sorter i mindre Frugthaver.
Dansk Frugtavl., 1942, s. 181

—

—184.
LARSEN, HANS, Betragtninger vedrørende Frugtsortiment i den lille Frugthave.
Dansk Havetid., 107, s. 300.
LARSEN, VIGGO, Dyrkning af Sommerpærer.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 369 371.
, Golden Delicious [äpple]. Dansk Frugtavl, 1942, s. 32 33.
-, Kan en Sensommerbeskæring fremme Størrelsen paa Ildrød Pigeon.
Dansk
Frugtavl, 1942, s. 391—392.
-, Nogle forskellige Frostskader igennem Aarene. Dansk Frugtavl, 1942, s.

-

—

—

248—251.
LASSEN, E., De nordsjællandske Skove.
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—
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—
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—

—

Dansk Turistforen. Aarb.. 1942, s. 131 147.
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—

Dansk Havetid., 107, s. 279, 282,
LAURSEN, S. VALENTIN, Rigtbærende Æblesorter.
Havekunst, 23, s. 90 96.
LINDE, S. H., Känslostämningar i landskap och trädgård.
Norsk hagetid., 58, s. 56 62.
LINDEBREKKE, HARALD, Hus og hage på bondegården.
LOMHOLT, T., Graasten Kirkegaard.
Vore Kirkegaarde, 14, s. 90 95.
LYBYE, SøREN, Rødeg [Quercus borealis].
Dansk Skovforen. Tidsskr. 27, s. 293
325; Hedeselskab. Tidsskr., 63, s. 107—111, 128—143, 189—191.
Gartn.-Tid., 58, s. 163 165.
MEJER JENSEN, K., Træfrøsituationen.
Havekunst,
MERTENS, OSKAR, Formproblemer indenfor havearkitekturen af i dag.
23, s. 37—45.
MIKOLA, PEITSA, Koivun vesomisesta ja sen metsänhoidollisesta merkityksestä. (über
die Ausschlagbildung bei der Birke und ihre forstliche Bedeutung.) [På
Acta forest, fenn. 50: N :o 3, s. 1 102.
finska m. tysk résumé.]
MORE, ELIAS, Om sambandet mellom temperatur og vekts. Undersøkelser av de dag¬
lige variasjoner i granens høydetilvekst.
Tidsskr. f. skogbruk, 50, s. 58
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—

72, 94—97.
Havekunst, 23, s. 113— 119.
MYGIND, E. H., Den geografiske Have ved Kolding.
Dansk Havetid., 107, s. 313 314.
MYNSTER, O. H., Stedsegrønne Træer.
MYRHøJ, J. C., Ompodning af Frugttræer.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 389 391.
NESS, TRYGVE, Bør Reine Claude d’Oullins erstattes av en bedre gul plomme?
Norsk hagetid., 58, s. 173 174.
Gartn.-Tid., 58, s. 127 128.
NIELSEN, GUNNAR H., Vor Nøddeavl.
NIELSEN, HENRY E., En ægte Jasmin [Jasminum nudiflorum] .
Dansk Havetid., 107,
s. 261—262.
NIELSEN, HENRY E., Problemer ved Haveanlæg.
Dansk Havetid., 107, s. 310.
-, Stedsegrønne Berberis.
Gartn.-Tid., 58, s. 563 564. Med kommentar av

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

-

—

—

MOGENS OLSEN, S. 571.
NIELSEN, VOLMER RUD., Haveanlæg ved Ebeltoft Læderfabrik.

—

Havekunst, 23, s.
32—33.
NORDGAARD, KNUD, Højstammede Frugttræer.
Gartn.-Tid., 58, s. 295 296.
OLSEN, HANS CORNELIUS, Frugttræernes Overvintring og Blomstring i Aar.
Haven,
42, s. 105.
, Hvordan med Vildstammerne?
Erhvervsfrugtavleren, 8, s. 133 135.
OLSEN, MOGENS, Clematis.
Gartn.-Tid., 58, s. 409 412.

—

—
—
—
OLSEN, O. BAGGE, Hvorfor bærer mine Frugttræer ikke Frugt?

—

—

—

-

—

Dansk Havetid., 107,
s. 231—232.
OPSAHL, W., Skogtrærnes frøsetning 1941. - Tidsskr. f. skogbruk, 50, s. 27 32.
Meddel, fra det norske
ORDING, ASBJøRN, Eikeskogene i Aust- og Vest-Agder.
skogforsøksvesen. Bd 8:H. 3 (=N:o 29), s. 367— 421.
-, Eikeskogene på Sørlandet. Vintereik og sommereik.
Tidsskr. f. skogbruk,
50, s. 199—208.
-, Vekstforedling av skogstrær i Sverige.
Skogbrukeren, 16, s. 169 172, 177
—180.
OSA, PER, Gullregn.
Norsk hagetid., 58, s. 174 176.
PALLESEN, ARNE, Danmarks vestligste Frugtplantage.
Dansk Frugtavl, 1942, s.
347—349.
, Et ypperligt Lætræ [Pyramidpoppel],
Dansk Frugtavl, 1942, s. 62 63.
, Frugtplantagen »Vanghaven».
Dansk Frugtavl, 1942, s. 160.
, Grundstammer.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 251.
, Ompodning. Hvorledes virker den opriudelige Sort paa den ipodede?
Dansk
Frugtavl, 1942, s. 136—137.
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PALUDAN, HOTHEB, Beskadigelsen paa Træer, Buske og Stauder efter Vinteren 1941/42.
Gartn.-Tid., 58, s. 543 550.
PRINTZ, HENRIK, Fure med lyse årsskudd.
Skogbrukeren, 16, s. 188.
PEDERSEN, A., Efteraarsbeskæring af Frugttræer og Vinterens Frostskader.
Gartn.Tid., 58, s. 270.
Gartn.-Tid., 58, s. 18 20.
-, Vildvin.
QWIST, EIG., Om Urnehaver.
Vore Kirkegaarde, 14, s. 75 76.
RANCKEN, TORSTEN, Blodboken på Tessvär gård.
Skogsbruket, 12, s. 224 225.
ROLL-HANSEN, JENS, Blomsterbiologi og arvelighedslære. Fra vitenskap til praksis.
Norsk hagetid., 58, s. 93 103, 118 121.
RøNø, HANS, Store Træer. Radioforedrag.
Havekunst, 3, s. 97 105.
SAARNIJOKI, SAKARI, Jalavan esiintymisestä Fyhäjärven, Kokemäenjoen vesistön keskusjärven tulvarannoilla. (Über das Auftreten der Ulme an den Überschwem¬
mungsufern des Pyhäjärvi, des Zentralsees des Gewässersystems Kokemäenjoki
in Mittelfinnland.) [På finska m. tysk résumé.]
Silva fennica, 58, s. 1 44 +
3 s. pl.
SAMUEI.SEN, A., Høytliggende voksesteder for gran.
Tidsskr. f. skogbruk, 50, s. 158.
SECHER, KNUD, Om Urnehaver.
Vore Kirkegaarde, 14, s. 99 100.
SKARD, OLAV, Frostskade på Frugttræer.
Erhvervsfrugtavleren, 8, s. 99 104.
-, & VALLEVIK, GJERT, Skaden på frukttrea vinteren 1939/40. - Meldinger fra
Norges landbrukshøgskole, 22, s. 1 56.
STEDJE, PER, Litt om dyrkning av hassel.
Norsk hagetid., 58, s. 17 19.
STORåS, JøRGEN, Grunnstammer av villæpler.
- Norsk hagetid., 58, s. 27 28,
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141—142.

—

SVEISTRUP, HARRY, Bedre Udnyttelse af Privathaven med særligt Henblik paa
Espalierfrugtavlen.
Dansk Havetid., 107, s. 232 233, 266.
SøRENSEN, HELGE, Parker og Faar. - Gartn.-Tid., 58, s. 318.
TERMANSEN, V., Havens Planter i Skygge.
Haven, 42, s. 35 39.
-, Planter til Skygge. Vore Kirkegaarde, 14, s. 66 68.
THOLLE, JOHANNES, Affald og Affaldssamlere paa Kirkekaardene.
Vore Kirkegaarde,

—
—

—

— —

—

—

—

14, s. 79—83.
-, Dansken - og det plastiske Slettelandskab. Gartn.-Tid., 58, s. 258 262.
-, Den romantiske Have [rec. av CHR. ELLINGS bok], Gartn.-Tid., 58, s. 307

—

—

—

—

—308.
Landskab og Kultur i Norge.
Gartn.-Tid., 58, s. 358 359.
Landskab og Vejbygning.
Gartn.-Tid., 58, s. 614 621.
Gartn.-Tid., 58, s. 77 80.
Landskabets Betydning for Mennesket.
Norrviken. Fortid og Fremtid.
Gartn.-Tid., 58, s. 17 18.
TøRJE, AXEL, Den botaniske Have i Lund.
Dansk Havetid., 107, s. 51 -52, 69

——

-,
-,
--,
-,

—

85—86.

—

—

—

—

—

—

—

— 70,

WALLACE, T., Dyrkningsforholdenes Betydning for Frugtkvaliteten. 3. Beskæring,
Frugtudtynding, Barkringning, Rodbeskæring, Plukketid, Frugtens Placering
paa Træet, Frugtmængde og Frugtstørrelse.
Erhvervsfrugtavleren, 8, s.
107—110.

—

—

— 27, 52.
JOHAN HENRIK, Haveplanternes Kromosomtal. — Gartn.-Tid., 58, s. 496—
498.
WEBER, ANNA, Vinteren
Frugthavens Planter. — Gartn.-Tid., 58, s. 335— 338.
WEDBORN, INGER,
Uppland.
— eu
— Havekunst, 23, s. 13— 18.

WALLEM, FREDRIK B., Gamle trønderske hager.
(Efter »Nidaros».)

Norsk hagetid., 58, s. 24

WANSCHER,

og
Forsmark

idyll i
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WEGELIUS-HEIKEL, ANN-MARIE, Förädlingen av skogsträd.
288,

—

—

-

—

Skogsbruket, 12, s. 286

——

Dansk Frugtavl, 1942, s. 254 255.
WELLEJUS, ELLEN, Limringen.
Dansk Naturfredn.,
ØDUM, HILMAR, Fredningen af Næstved • Mogenstrup Aas.
1941—42, s. 49—58.

—

Anonyma uppsatser och notiser.

—

Skogbrukeren, 16, s. 172.
Aks., Langt årsskudd på gran.
Dansk Havetid., 107, s. 38 39.
C. D., Clematis.
Gartn.-Tid., 58, s. 191.
Drivning af Træer og Buske.
Gartn.-Tid., 58, s. 432.
Drivningens Forberedelse.
Skogsbruket, 12, s. 266.
Dvärgbjörk i Skåne.
Tidsskr. f. skogbruk, 50, s. 106— 107.
Fond til fremme av aspedyrkning.
Fra Dansk Piledyrkerforening. Meddelelse om Tilskudd til Anlæg af Pilekulturer.
Dansk Skovforen. Tidsskr., 27, s. 203— 208.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 17 18.
Frugttræbeskæringens Udforelse.
Frugttræernes Befrugtningsforhold.
Dansk Havetid., 107, s. 86.
Skogbrukeren, 16, s. 74.
Furu i Nord-Østerdalen.
Hegg (Prunus padus).
Skogbrukeren, 16, s. 195.
Haven, 42, s. 131 132.
H. K. P., Clematis eller Skovranke.
-, Vinteren 1941/42. Udarb. af De samvirkende danske Haveselskaber. Haven,
42, s. 133—135.
Höst-eller vårplantering av buskar och fruktträd.
Skogsbruket, 12, s. 222 223.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 8 9.
Kæmpesurkirsebær.
Norsk hagetid., 58, s. 206.
L. U., Ompotning av frukttre.
Lundbytorpæblet.
Gartn.-Tid., 58, s. 570 571.
Lær »Dfansk] F [rugtavl] »s Beskæringsmetoder.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 27 28.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 10.
Morbærtræer.
N. P. J., Hassel, 7000 Kr. Brutto pr ha
En dygtig Hasseldyrker meddeler sine
Erhvervsfrugtavleren, 8, s. 128 133.
Erfaringer.
Opbevaring af Naaletræfrø.
Dansk Skovforen. Tidsskr., 27, s. 244.
Oprindelse og Høstudbytte hos frøformerede Træer. Nogle interessante Undersø¬
gelser over Kakaotræer.
Erhvervsfrugtavleren, 8, s. 80 83.
Pæretræets Haardførhed opmuntrende i 1942.
Dansk Frugtavl, 1942, s. 273 274.
S. O. J., Manglende Frugtbarhed hos vore Frugtarter.
Gartn.-Tid., 58, s. 577.
Stor gran [i Strømm i Vestfold].
Skogbrukeren, 16, s. 20.
Stort fond til fremme av aspedyrkningen i Norge. Fondet skal bære direktør Frølichs
Skogeieren, 29, s. 59.
navn.
Gartn.-Tid., 58, s. 127.
Sv. G., Vejtræer.
Symra, Aralia chinensis L.
Norsk hagetid., 58, s. 191.
Masur-bjerk.
Tidsskr. f. skogbruk, 50, s. 229;— 231.
T. K., Valbjerk
Træagtige Planter til Drivning.
Gartn.-Tid., 58, s. 509— 511.
Trær.
Tidsskr. f. skogbruk, 50, s. 238 239.
Verdens største aspeblad.
Skogbrukeren, 16, s. 175.
Vinteren og Byernes Parker.
Gartn.-Tid., 58, s. 241, 253.
V. L., Frugtudtynding som forebyggende Foranstaltning mod Frostskade.
Dansk
Frugtavl, 1942, s. 184 185.
Tidsskr, f. skogbruk, 50, s. 80.
Vokste det gran i Norge før istiden?

—

—

—

——

—

—

——

—

—

—

—

—

—

—

—

——

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

U6

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

---

c. Viktigare uppsatser i andra tidskrifter än nordiska.

—

—

Oklahoma Agric. exp.
AFANASIEV, M., Propagation of trees and shrubs by seed.
station. Cir. N :o C. 106, s. 1 43.
ALLEN, G. S., Parthenocarpy, parthenogenesis, and self-fertility of Douglas fir.
Journ. of forestry, 40, s. 642 644.
AUBERT, SAM., Les épineux.
Journ. forest, suisse, 93, s. 63 65.
BADOUX, ERIC, Un voyage d’étude dans les peupleraies vaudoises.
Journ. forest.
suisse, 93, s. 176 186, 197 207.
BENSEND, D. W., Effect of thiamin and niacin on growth of Jack-pine seedlings.
Journ. of forestry, 40, s. 883 884.
BOIKOFF, DIMITER, Beitrag zum Blühverlauf und Fruchtansatz beim Kernobst unter
besonderer Berücksichtigung der Blütenempfindlichkeit gegen Kälte und

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—
—
—

—

Nässe.
Die Gartenbauwissenschaft, 16, s. 384 427.
ein unerfüllbarer Wunsch?
BOXBERGER, L., Ein deutsches Mittelmeerarboretum
Mitteil. d. Deutsch, dendrol. Ges., 1941, s. 88 89.
COOK, D. B., Characteristics of Dunkeid larch and its parent species.
Journ. of
forestry, 40, s. 884 885.
CZINK, J., Untersuchungen der Marillenkulturen im Kreise Nikolsburg. Ein Beitrag
zur Frage des vorzeitigen Marillensterbens. [Aprikose, Prunus armeniaca.]
Die Gartenbauwissenschaft, 16, s. 490— 508.
DENGLER, A., Bericht über Kreuzungsversuche zwischen Trauben-und Stieleiche
(Quercus sessiliflora Smith u. Q. pedunculata Ehrh. bzw. Robur L.) und
zwischen europäischer und japanischer Lärche (Larix leptolepis Murray bzw.
-Kämpfen Sargent).
Mitteil. d. Hermann-Göring Akad. deutsch. Forstwiss.
1, 1941, s. 87— 109; Referat i Forstarchiv, 18, s. 103 104.
-, Ein Lärchenherkunftsversuch in Eberswalde. Zeitschr. f. Forst-u. Jagdwesen,
74, s. 152—179.
DEUBER, C. G., The vegetative propagation of Eastern White pine and other fiveJourn. of the Arnold Arboretum, 23, s. 198 215.
needled pines.
DOSTáL, R., Über das Frühtreiben der Fliederzweige (Syringa vulgaris) und Kartoffel¬
knollen (Solanum tuberosum) durch Verletzung und die hormonale Deutung
dafür.
Die Gartenbauwissenschaft, 16, s. 195— 206.
DUFFIELD, J. W., The cytological basis of forest tree improvement.
Journ. of
forestry, 40, s. 859 864.
EMEIS, W., Notizen über das Verhalten unserer Ausländer in Schleswig-Holstein.
Mitteil. d. Deutsch, dendrol. Ges., 1941, s. 13 14.
FABRICIUS, W., Die Ausgestaltung der Gräflich von Berckheim’schen Exotenbestände.
Allg. Forst-u. Jagdzeitung, 118, s. 109 117.
FISCHER, OTTO, Der Baum in der Kultur Chinas.
Intersylva, 2, s. 347 363.
FLORY, W. S. & BRISON, F. R., Propagation of a rapid growing semi-evergreen hybrid
oak.
Texas. Agric. exp. station. Bull. 612, s. 1 32.
FONDEUR, D., Le pin maritime, plante textile.
Revue des eaux et forêts, 80, s.
99—104.
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FÖRENINGEN

FÖR DENDROLOGI OCH PARKVÅRD

STYRELSEBERÄTTELSE 1942
Föreningens ordinarie årsmöte hölls under ordförandeskap av profes¬
sor ROB. E. FRIES på restaurant Gillet i Stockholm den 15 mars 1942.
Sedan styrelsens berättelse för år 1941 samt revisorernas berättelse för
samma år godkänts, beviljades styrelsen och skattmästaren ansvarsfrihet
för årets förvaltning. Till ledamöter av styrelsen omvaldes jägmästare
E. ANDERSSON, professorerna CARL G. DAHL och H. HESSELMAN samt fru
ELLEN LINDSTRöM varjämte trädgårdskonsulent A. HULPHERS nyvaldes
efter friherrinnan HENRIETTE COYET, som under året avlidit. Till sty¬
relsesuppleanter omvaldes byggnadsrådet R. HJORT och kanslirådet H.
NISSEN samt nyvaldes direktör HOLGER JENSEN efter trädgårdskonsulent
A. HüLPHERS. Till revisorer valdes agronom HANS LANDGREN och redak¬
tör SVEN WETTERBERG med trädgårdsarkitekt SVEN LINDE som supp¬
leant.
Föreningen godkände ett av styrelsen framfört förslag att förlägga
årets exkursion till Stockholmstrakten.
Härefter höll notarien vid Statens järnvägar MäRTEN SJöBECK ett syn¬
nerligen intressant och inspirerande föredrag om »Lövängen, heden och
trädgården.» Föredraget illustrerades av utomordentliga bilder av ålder¬
domliga kulturlandskap. Efter föredraget kåserade sekreteraren om
»Trädgårdsglädje året runt» till en serie färgbilder.
Vid sitt sammanträde under lantbruksveckan beslöt styrelsen hos
Kungl. Lantbruksakademien göra framställning om ett anslag för att
möjliggöra en inventering av vårt lands vildväxande idegransbestånd i
avsikt att utröna huruvida härdiga och i övrigt för trädgårds- och park¬
ändamål lämpliga typer kunde upptagas till förökning i de svenska
plantskolorna. Tack vare tillmötesgående från Akademiens sida erhöll
föreningen 1.000 kronor varigenom en ganska grundlig inventering möj¬
liggjordes. Denna utfördes under sommaren. Resultatet blev att förökningsmaterial tagits av ett antal moderexemplar, som med all san¬
nolikhet torde komma att få värde både som fristående exemplar och
som häckmaterial. En ingående redogörelse för inventeringen publiceras
i »Lustgården».
Årets exkursion gick av stapeln den 13 15 juni med samling i Stock¬
holm. Första dagen besöktes Skogshögskolan och Bergianska Trädgår¬
den. Eftermiddagen ägnades åt en serie vackra och intressanta privat-

—
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trädgårdar 'i Djursholm. Nästa dag gjordes en skärgårdsfärd med ång¬
båt till den ur vegetationssynpunkt märkliga Munkön och sista dagen
besågos trädgårds- och parkanläggningar vid Marabous Chokladfabriker,
Karolinska sjukhuset och Vanföreanstalten. Exkursionen avslutades
med en dendrologisk rundvandring på Djurgården och middag på Skan¬
sen.
En utförlig skildring av färden kommer att införas i nästa år¬
gång av »Lustgården».
Föreningens medlemsantal utgjordes den 31 december 1942 366 varav
6 hedersledamöter och 28 ständiga ledamöter.
Rörande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till skattmästa¬
rens räkenskapsöversikt, som visar att föreningen under året haft 5.635
kronor i.inkomster, 6,098 kronor i utgifter samt att ständiga ledamöters
fond är 9.400 kronor.
Stockholm i mars 1943.

—

Föreningen för Dendrologi och Parkvård.

Dess styrelse.
ROB. E. FRIES.

SVEN A. HERMELIN.
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1942

Tablå över föreningens ekonomiska ställning den 31 dec. 19i2.
Ingående behållning :
Â

3: 13
3: 97
8: 23

postgiro

Â sparkassa

Kontant i kassan
För kyrkog. handb. reserverade medel
Inkomster 19i2:
Årsavgifter

Lustgården
Stödjande medlem
Statsanslag

Räntor
.-.
:....
Annonser
.
Utdebiterat porto
Anslag från Lantbruksakademien för idegrans-

_

inventering

Diverse

.

500:

—

515: 33

——
—

3.410:
6:
100: —
500:
320: 84
271: 25
1 : 15
1.000: —
26 :

—

Kronor

5.635 : 24
6.150: 57

Utgifter 1912:
Lustgården, årgång 22 ....
Arvoden
......
Telefon och porto ......
Skrivmateriel och diverse
.
Sammanträden
Idegransinventeringen ...
Kyrkogårdshandboken ....

3.603: 50
325:
325: 75
174: 49
139:
1.000:
6.097:94
500:—

—

—
—

Utgående behållning :
Â

postgiro

Â sparkassa

Kontant i kassan

10: 28
31: 88
52: 63
10: 47
Kronor 6.150 : 57
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Tillgångar och skulder den 31/12 19i2.
Tillgångar:
Icke disponibla medel :
Lager av Lustgården
100: —
Disponibla medel :
Â postgiro

Å sparkassa

Kontant i kassan
Skulder:
Resterande arvode till sekreteraren

100:

10: 28
31: 88
10: 47

—

52:63

—

152:63

800:
24:60

824:60

Skulder utöver tilig.

671:97

Annonsprovision

Dessutom disponerar föreningen räntan av
Ständiga ledamöters fond:
Kon. Sveriges Stadshypotekskassas 3 % obl. 1935 ...
Kon. Sveriges Stadshypotekskassas 3% ,% obl. 1941
Svenska Statens 3% % obl. 1933
Svenska Statens 4 % försvarslån 1940
Svenska Statens 3% % försvarslån 1942

..

5.000
1.000
800
1.600
1.000

Kronor 9.400
SVEN A. HERMELIN.
Undertecknade, utsedda att granska Föreningen för Dendrologi och
Parkvårds räkenskaper och förvaltning under år 1942, få efter fullgjort
uppdrag avgiva följande berättelse.
För fullgörande av vårt uppdrag hava vi tagit del av under året förda
protokoll, granskat räkenskaperna samt med ledning av bankernas upp¬
gifter kontrollerat alla tillgodohavanden. Föreningens medel äro väl
placerade och värdehandlingarna förvarade av Svenska Handelsbanken.
Rörande föreningens inkomster och utgifter under året samt till¬
gångar och skulder den 31 december 1942, hänvisa vi till den av sty¬
relsen uppställda tablån, vilken är i överensstämmelse med föreningens
räkenskaper.
Då vi sålunda funnit att räkenskaperna äro noggrant och omsorgs¬
fullt förda och att styrelsen nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete
på att tillvarataga föreningens intressen, hemställa vi om full och tack¬
sam ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Stockholm den 4 mars 1943.
S. WETTERBERG.
HANS LANDGREN.
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ARTFÖRTECKNING
Nedanstående förteckning upptager allenast i denna årgång omnämnda träd och
buskar, * vid angiven sida betecknar, att avbildning förekommer.

Abies alba 64.
var. pyramidalis 64.
»
»
» amabilis 64, 65*.
» balsamea 64.
» cephalonica 64.
» cilicica 64.
» concolor 26.
»
»
var. violacea 64.
»
»
>
>
»
»
»
»
»
»
»
»

Delavayi 64.

»
»

dasycarpum

Faxoniana 64.
Fraseri 64.
grandis 66.
Holophylla 66.
homolepis 66.
koreana 66.
lasiocarpa 66.
Lowiana 66.
magnifica 66.
Mariesii 66.
nephrolepis 66.
» nobilis 66.
»
»
var. glauca 66.
» Nordmanniana 31, 32, 66.
» numidica 66.
» Pinsapo 66.
»
»
var. glauca 66.
* recurvata 66.
» sachalinensis 66.
» sibirica 66.
»
»
X Veitchii 66.
Acer campestre (naverlönn) 24, 30,
77.
»
»

»

»
>

»

32.

Wieri laciniata 32.
Ginnala 77. „
Negundo var. pseudo-californicum 32, 77.
Negundo fol. aureo-variegatis27.
pictum 77.
platanoides (lönn) 23, 24, 25,
58, 78, 89.
»

platanoides var. palmatifidum

78.

Acer platanoides var. Schwedleri 78.
» Pseudoplatanus 24, 78.
var. purpu»
»
reum 78.
» sacharinum 78.
» sacharum 78.
» tataricum 32, 78.
Actinidia Kolomikta 78.
Acanthopanax Henryi 78.
Aesculus carnea 78.
>

Hippocastanum

(kastanj)

23, 24, 28, 31, 34, 35* 78.
»
octandra 78.
»
rubicunda 26, 32.
Alnus glutinosa (al, klibbal) 1, 16,
82, 83*. 84, 85*, 86*, 87.
»
incana var. aurea 72.
»
»
> laciniata 72.
»
viridis 72.
Amorpha canescens 76.
»
fruticosa 76.
Amelanchier asiatica 74.
»
canadensis 74.
»
florida 74.
»
laevis 74.
Andromeda glaucophylla 79.
Aralia chinensis, 28, 78.
» elata 78.
Aristolochia durior 73.
Arundinaria nitida 71.
Aronia arbutifolia 74.
floribunda 74.
>
melanocarpa 74.
»
Betula (björk) 16, 91, 92.
»
alba dalecarlica 34.
»
Ermani 72.
»
lenta 72.
»
lutea 72.
»
Maximowicziana 72.
papyrifera 72.
»
pubescens 24, 82, 84.
»
Berberis Julianae 73.
»
Prattii 73.
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Berberis Thunbergii 73.
»

»

var. atropurpu-

rea 73.
Buddleia alternifolia, 80.
»
Davidii 80.
Buxus sempervirens 77.
Caragana arborescens 76.
»
frutex 76.
jubata 77.
»
Carya alba 72.
»
cordiformis 72.
Carpinus Betulus 72.'
»
Tschonoskii 72.
Calaycanthus occidentalis 73.
Cephalotaxus drupacea 64.
Cedrus atlantica 66.
Celastrus angulata 77.
articulata 77.
»
flagellaris 77.
»
»
scandens 77.
Cercidiphyllum japonicum 73.
Chaenomeles japonica 74.
Chamaecyparis Lawsoniana 68.
»
»
var. filiformis 68.
»
Lawsoniana var. Fraseri 68.
»
Lawsoniana Alumii 30.
nutkaensis 68, 70*.
»
obtusa 68.
pisifera 68.
»
»
var. filifera
»
68.
pisifera var. squar>
rosa, 33, 68.
pisifera var. sulphu»
rea 68.
thyoides 68.
>
Clematis alpina 73.
»
fusca 73.
Cotoneaster acutifolia 74.
adpressa 74.
»
»
Dammeri 74.
»
divaricata 74.
»
foveolata 74.
»
horizontalis 74.
»
lucida 74.
multiflora 74.
»
»
Simonsii 74.
Corylus americana 72.
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Corylus Avellana 6, 72,

89.

colurna 72.
Colutea arborescens 77.
Cornus alba 78.
»
florida 79.
»
mas 34, 79.
Cotinus Coggygria 77.
Crataegus Arnoldiana 74.
»
coccinea 24.
»

monogyna (hagtorn) 18,
74, 91.
monogyna argenteo-varie»
gata 30.
monogyna var. rosea f. fl.
»
pl. 26, 27, 74.
Cytisus decumbens 77.
alpinus 26, 35.
»
»

elongatus 77.

»

»

kewensis 77.

»

purpureus 77.

ratisbonensis 77.
»
var. ruthenieus 77.
»
versicolor 77. .
Davidia involuvrata 78.
Deutzia discolor 73.
grandiflora 73.
»
»
Lemoinei 73.
»
scabra 73.
Diervillea florida 80.
»
Lonicera 80.

»

»

praecox 80.
»
Echinopanax horridus 78.
Elaeagnus argentea 78.
»
multiflora 78.
songarica 78.
»
Enkianthus campanulatus 79.

Erica carnea 79.
Evonymus alata 77.
»
»
»

europaea 77.

nana 77.

radicans 77.
Exochorda Korolkowii 74.
Fagus orientalis 72.
sylvatica (bok) 24, 29*, 72, 89.
»
pendula 24.
»
»
»
var. atropunicea 72.
>
»
laciniata 72.
atropurpurea 30.
»
»
Fothergilla Gardeni 74.

Forsythia suspensa 79.
Fraxinus americana 79.

»
var. juglandifolia 79.
»
excelsior (ask) 6, 7*, 23, 79.
»
»
var.diversifolia 79.
» pendula 28, 79.
>
>
»
»
fol. lueis 24, 30.
»
mandchurica 79.
»
Paxiana 79.
pennsylvanica 24, 79,
»
»
potamophila 79.
Genista saggitalis 77.
tinctoria 77.
>
Gaultheria Shallon 79.
Ginkgo biloba 31.
Hedera Helix 78.
Helwingia japonica 79.
Hamamelis virginiana 74.
»

Hydrangea Bretschneideri
paniculata 73.
»

73.

scandens 73.
>
Hyssopus officinalis 80.
Hippophaë rhamnoide.s 78.
Ilex Aquifolium 77.
» verticillata 77.
Jamesia americana 73.
Juglans cinerea 72.
»
mandschurica 72.
nigra 30, 72.
>
regia 24, 30, 72.
»
»
Sieboldiana 72.
Juniperus communis (en) 18.
Kalmia latifolia 79.
Kerria japonica 74.

.

Kolkwitzia amabils 80.
Laburnum alpinum 77.
Lavandula spica 80.
Larix dahurica 66.
decidua 66.
eurolepis 66.
»
»
kurilensis 66.
»
laricina 66.
leptolepis 66.
»
»
occidentalis 66.

sibirica 67.
Leucothe Catesbai 79.
Libecedrus decurrens 71.
Ligustrum vulgare 79.
Liriodendron Tulipifera 73.

Lonicera alpigena 80.
»
americana 80.
Caprifolium 80.
»
chrysantha 80.
»
»
coerulea 80.
»
Heckrottii 80.
»
involucrata 80.
»
Ledebouri 80.
»
Maackii 80.
»
Morrowii 80.
Periclymenum 80.
>
pileata 80.
»
proliféra 80.
»
sempervirens var.minor80.
»
spinosa var. Albertii 80.
»
syringantha 80.
»
»
tatarica 80.
»
trichosantha var. acutiuscula 80.
Xylosteum 81.
»
Lycium chinense 80.
»
halimifolium 80.
Malus (vildapel) 18.
atrosanguinea 26.
»
T>
Scheideckeri 75.
»
theifera 32.
»
zumi 75.
Mespilus germanica 75.
Myricaria germanica 78.
Morus alba var. tatarica 73.
nigra 25, 30.
»
Mahonia aquifolium 73.
Menispermum canadense 73.
»
dahuricum 73.
Ostrya virginiana 72.
Parthenocissus quinquefolia 78.
Pachysandra terminalis 77.
Paeonia suffruticosa 73.
Parrotia persica 74.
Phellodendron sachalinense 77.
Philadelphus coronarius 73.
»
Gordonianus 73.
»
Lemoinei 73.
»
pubescens 74.
»
satsumanus 74 .
Physocarpus intermedius 75.
opulifolius 75.
>
Picea Abies colomuaris 100», 101*.
»
»

ajanensis 67.

Alcockiana 67.
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Picea asperata 67.
»
Breweriana 67.
»
canadensis 67.
Engelmannii 67.
»
»
var. glauca 67.
>
»
excela (gran) 17, 67,82,84,91.
»
Glehnii 67.
Koyamai 67.
»
»
Mariana 67.
montigena 67.
»
»
morinda 67.
»
obovata 67.
»
orientalis 67.
pungens 67.
»
»
»
var. argentea 67.
glauca 32.
purpurea 67.
»
»
retroflexa 67.
»
rubra 67.
»
sitschensis 67.
»
Wilsonii 67.
Pinus aristata 67.
»
Banksiana 67.
»
Cembra 26, 32, 67.
»
densiflora 67.
»
flexilis 67.
Griffithii 67.
Jeffreyi 67.
3>
»
koraiensis 67.
»
Lambertiana 68.
»
leucodermis 68.
»
montana 26, 68.
Mughus 68.
»
monticola 68.
Murrayana 68.
»
nigra 26, 31, 68.
»
»
parviflora 68.
»
Peuce 68. »
ponderosa 68.
pumila 68.
2>
recinosa 68.
silvestris (tall) 19*, 68, 82, 83,
89*, 90, 92, 93*.
»
silvestris var. Watereri 68.
»
Strobus 32, 68.
» virginiana 68.
Pieris floribunda 79.
Populus alba 35.
»
»
bolleana 35.
var, pyramidalis 27,
»
>
28, 71.
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Populus koreana 71.
lasiocarpa 71.
»
»
berolinensis 71.
»
laurifoiia 71.
nigra var. italica 71.
Simonii 71.
tremula (asp) 16.
»
var. gigas 71.
»
> erecta 32, 71.
trichocarpa 71.
»
»
Wilsonii 71.
Potentilla fruticosa 75, 95, 96*.
»
»
var. Friedrichsenii 75.
»
fruticosa var. Veitchii 75.
Prunus avium 75, 89.
armeniaca 29.
>
»
cerasifera var. Pissartii 75.
»
cerasus 18, 28.
Grayana 75.
»
»
Mahaleb 33.
»
nana 75.
pumila 75.
>
spinosa (slån) 15*, 18, 75.
»
»
subhirtella 75.
virginiana 75.
»
Pseudotsuga glauca 68.
»
taxifolia 68.
(douglasgran) 26.
»
Pterocarya fraxinifolia 32, 72.
Ptelea trifoliata 77.
Pyrus salicifolia 30.
Quercus Cerris 72.
»
borealis Mich 72.
»
macranthera 72.
macrocarpa 72.
»
palustris 72.
»
»
Robur 72.
»
»
var. fastigiata 72.
pyramidalis 28.
»
»
sessiliflora 30.
. »
»
»
var. sublobata 30.
Ribes alpinum 30.
»
aureum 74.
»
Gordonianum 74.
sanguineum 74.
»
Rhamnus cathartica 24, 78.
Frangula 78.
»
imeretina 78.
>
Rhodora canadensis 79.

>
»
»
»
»

Rhododendron asenogynum 79.
»
catawbiense 79.
chrysanthum 79.
»
»
hirsutum 79.
molle 79.
>
viscosum 79.
»
Rhodotyphus scandens 75.
Rhus typhina 34, 102, 103*.
Robinia neo-mexicana 26.
»
Pseud-acacia 25, 26, 34, 57
—62*.
Rosa alba 75.
»
canina 18.
»
centifolia 75.
var. muscosa 75.
»
»
»
»Frau Karl Druschki» 75.
»
Davidi var. elongata 75.
Hugonis 75.
»
Moyesii 75.
»
»
multiflora »Rödhätte» 75.
»
»
var. platyphylla 75.
»
nutkana 75.
rubiginosa 75.
»
rugosa »Agnes» 75.
»
»Belle Poitevine» 75.

»
»
»

vilosa 75.
Willemottiae 75.
Rubus caesius 75.
»
deliciosus 75.
»
fruticosus 75.
»
odoratus 75.
»

»

»
»

parviflorus 76.
spectabilis 76.
zanthocarpus 76.
graveolens 77.
pumila 71.

Ruta
Sasa
Sambucus canadensis 81.
nigra var. laciniata 81.
»
»
racemosa 81.
Salix (pil) 1, 33*, 34*.
acutifolia 26.
»
»
alba 71.
» splendens sibirica 26.
»
» var. vitellina 33, 71.
»
»

»
»
»

»
»

pendula 26.
»
»
»
babylonica 29.
caprea (sälg) 58.
daphnoides 71.
fragilis 24, 25*, 71.
pentandra 31, 33, 71.

Salix purpurea 71.
pendula 33.
»
»
»
32.
Sciadopitys verticillata 68.
Sarothamnus scoparius 77.
Sibireaea laevigata 76.
Solanum Dulcamara 80.
Sorbaria Aitchisonii 76.
»
sorbifolia 76.
Sorbus americana 76.
»
Aria 76.
Aucuparia (rönn) 89, 90.
»
»
»
var. moravica 76.
»
»
» pendula 76.
»
discolor 76.
»
intermedia 76.
»
Meinichii 76.
»
scandica 18.
Spiraea albiflora 76.
arguta 76.
»
Billiardii 76.
»
»
Bumalda 76.
corymbosa 76.
»
Henryi 76.
»
japonica 76.
»
Margaritae 76.
»
»
Menziesii 76.
»
salicifolia 76.
Sargentiana 76.
»
Thunbergii 76.
»

»
»
»

tomentosa 76.
trichocarpa 76.

Yanhouttei 76.

»
Veitchii 76.
»
Wilsonii 76.
Stephandra incisa 76.
»
Tanakae 76.
Symplocos paniculata 79.
Symphoricarpus albus 81.
Syringa amurensis 79.
»
chinensis 26.
japonica 26, 79.
»
»
Josikaea 79.
microphylla 79.
»
»
oblata 79.
»
reflex a 79.
SweginzQwii 80.
»
»
tomentella 80.
vulgaris 80.
»
»
Wolfii 80.
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Syringa yunnanensis 80.
Taxus baccata 26, 30, 64.
cuspidata 64.
»
Thuya gigantea 71.
»
koraiensis 71.
»
occidentalis 23, 28, 71.
»
»
var. columna 32.
»
%
» filiformis 71.
» lutescens 71.
»
»
»
Standishii 71.
Thuyopsis dolobrata 32, 71.
Tilia cordata (lind, skogslind) 23,
24, 27*, 28, 78, 89.
» euchlora 27, 78.
» platyphyllos 78.
» tomentosa 30, 31*, 78.
» vulgaris 78.

Tsuga canadensis 68.
»
caroliniana 68.
diversifolia 68.
>
»
Mertensiana 68.
»
»
var. columnaris 69.
»
Sieboldii 68.
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Ulmus campestris variegata 27, 30.
»
foliacea Hoersholmii 32.
glabra 73.
»
»
»
var. atropurpurea 73.
»
» cornuta 73.
>
»
» crispa 73.
»
»
» fastigiata 73.
»
»
»
» horizontalis 31.
»
montana 23, 24, 29.
»

pyramidalis

(pyramidalm)

28*. 30, 32.
Weigelia 27.
Wiburnum Carlesii 81.
»
Lantana 81.
Lentago 81.
»
Opulus 81.
»
»
»
var. roseum 81.
»
»
sterile 26.
rhytidophyllum 81.
»
Vitis rubra 78.
» vulpina 78.

Zelkova serrata 73.

Förökning med
sticklingar
kan ske med större tillför¬
litlighet om sticklingarna
behandlas med växthormonet

Belvitan
och bekväm rot¬
•Snabb
bildning.

och
utrymme
•Sparar
material.
•Förkortar uppväxttiden.
e Skapar goda förutsätt¬
ningar
plantans
för
gynnsamma utveckling.
e Sparar tid och arbete.

Wilh. Dahl & Co A.B., Norrlandsg. 18, Sthlm

FIRÄNDIFORS

PLANTSKOLA

EVERT JOHANSSON
Telefon 41

Telefon 41

FRÄNDEFORS

Fruktträd, vindruvor, nöt- och bärbuskar, jordgubbar, rabarber,
div. köksväxter, lövbärande träd och buskar, alléträd, häckplan¬
tor, barrträd, slingerväxter, rosor, prydnadsbuskar, fleråriga
blomsterväxter, näckrosor. Härdiga vatten- och sumpväxter,
stenpartiväxter, ormbunkar, ljungväxter, dahlior, sommarblom¬
mor och utplanteringsväxter.

Stort sortiment.

Kraftiga plantor.

BESTÄLL I TID SA FAR NI SÄKRARE ALLA ÖNSKADE SORTER.
Katalog på begäran gratis och franko.
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Ett rikhaltigt sortiment perenner och buskar gör det
möjligt för alla, att få vad de önskar. Beställning
kan med fördel lämnas till närmast belägna filial.

IVeitiMå

Begär årets katalog.

Besök Weibullsholm.

ERIK LÄCKS PLANTSKOLA
RÖNNINGE
Fleråriga (perenna) blomsterväxter i rikt sortiment från mina
omfattande specialodlingar. Rosor, park- och prydnadsbuska r,
fruktträd och bärbuskar.
Katalog på begärap gratis. Tel. Rönninge 130

A-B. C. F. LANDSBERG
PÂARP

rekommenderar sina specialodlingar av perenna
blomsterväxter.
Begär

katalog.

Alla slag av Trädskolealster
och perenna växter i högsta
kvalitet! Begär katalog!

ADELSNÄS

Telefon 18
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Trädgårdar

-

Åtvidaberg

BOKPLANTOR
Intet trädslag lämpar sig bättre för parkens för¬
yngring än boken. Boken trivs i skuggan av

Telefon
Träkvista 205

andra träd. Den bildar först en vacker underve¬
getation och blir sedan ståtlig som friställd.
Men välj våra självförökade bokplantor. De äro
acklimatiserade i Ekebyhofs park sedan år 1800.

Def finns p<*

Stensborg
allt vad Ni behöver av vinter¬
härdiga växter för Er trädgård.

Låt oss gratis sända Er vår rikt illustrerade katalogi

STENSBORGS TRÄDSKOLOR
Grundad 1890

##

KARLSTAD

Tel. 10801, 12301

till köksväxt- och
blomsterträdgården

Begär vår
katalog!

A.- B. NORDISKA FRÖHANDELN
45 Mäster Samuelsgatan —

Tel. 23 02 85 —

Stockholm
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Spar kraft
vinn tid
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Med Nitrolit kan Ni snabbt
och bekvämt röja upp stubboch stenbunden mark. Begär
vår illustferade handledning jämte
uppgift om närmaste återförsäljare.

SÄKERHETSSPRÄNGÄMNET

NITROLIT l
NITROGLYCERIN A.B., GYTTORP
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Emil Kîhlstrôms Tryckeri A.-B. Stockholm 1944

Reviderad - Apn

